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4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2655
5. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Αποφάσεις Βουλής.
Ψήφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού της
Βουλής των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α. "Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό)". β. "Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Mέρος Β’)" , σελ. 2655
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 2643-2644
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 26442647
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 16 Δεκεµβρίου 2011, σελ. 2648
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
την κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σελ. 2649
β) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τον αποκλεισµό των περιοχών Σούρπης,
Πλατάνου, Αγίας Τριάδας και Δρυµώνα του Δήµου Αλµυρού Μαγνησίας από το πρόγραµµα απονιτροποίησης, σελ. 2651
γ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοδότησης των υπερχρεωµένων
δήµων, σελ. 2652
δ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
i. σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων και των επιδοµάτων των εργαζοµένων στο ξενοδοχείο "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ", σελ.
2659
ii. σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον όµιλο "Αφοί Σαράντη", σελ. 2660
iii. σχετικά µε τη µείωση εισφορών που πληρώνουν οι οδηγοί
ταξί, σελ. 2662
ε) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε την ανάγκη διαµόρφωσης νέας πολιτικής για την ανάκαµψη της καλλιέργειας της ελιάς, σελ. 2664
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: "Κύρωση
της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας
και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων", σελ. 2707
2. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη: "Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας
2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών
αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα
των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις", σελ. 2667, 2723
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ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ’
Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 15 Δεκεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.30’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Βουλευτή Μαγνησίας
κ. Παύλο Μαρκάκη, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Ειδικών Δηµοτικών Σχολείων και Ατόµων µε αναπηρίες Νoµού Τρικάλων «Ελπίδα» αιτείται την επάνδρωση µε το κατάλληλο
προσωπικό του 1ου Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καρυών Τρικάλων, καθώς και του 1ου Διθέσιου Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου Καλαµπάκας, την εξασφάλιση προσβάσεως
των ατόµων µε αναπηρίες στα κτήρια του δηµόσιου τοµέα κ.λπ..
2) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος του Δήµου Οροπεδίου
Λασιθίου αιτείται να δίνεται στο δήµο µια µικρή ποσοστιαία πρόσοδο από τα έσοδα του Δικταίου Άνδρου.
3) Η Βουλευτής Χανίων κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού
Αθλητικού Κέντρου Χανίων εκφράζει την αντίθεσή της για τη µη
καταβολή των προβλεπόµενων πιστώσεων προς το αθλητικό κέντρο.
4) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Καλλιόπη Δήµου αιτείται την εισαγωγή του τέκνου της, Οδυσσέα Χαραλαµπόπουλου, στην Σχολή
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, στην Αττική, επειδή η περίπτωση
εντάσσεται σε ειδική κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων, βάσει του
άρθρου 59 του ν.3966/2011.
5) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ και Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Κυκλάδων αιτείται την τροποποίηση των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που αφορούν στον τρόπο συνταγογράφησης σε
ασφαλισµένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα κρατικά νοσοκοµεία.

6) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος Ανατολικής Κρήτης αιτείται λύσεως στο θέµα της υποστελέχωσης και των µεγάλων ελλείψεων που αντιµετωπίζουν όλες τις
υπηρεσίες και τα επιχειρησιακά µέσα πλωτά-χερσαία στην ανατολική Κρήτη.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
Νoµού Αχαΐας εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την παρακράτηση χρηµάτων από ΟΣΔΕ υπέρ ΕΑΣ Πατρών.
8) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Άνδρου, Νοµού Κυκλάδων
αιτείται την παράταση των συµβάσεων µεταφοράς των µαθητών,
ως τη λήξη του σχολικού έτους.
9) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Συνδέσµος σµυριδoρυκτών Όρµου
Λυώνος Νάξου αιτούνται την απαλλαγή από την υποχρεωτική
ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
10) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ και Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία οι σύλλογοι και τα σωµατεία εργαζοµένων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» αιτούνται τη συνέχιση της λειτουργίας
του, µε βιώσιµο σχέδιο που θα εξασφαλίζει τη µόνιµη λειτουργία
των δοµών των κοινωνικών υπηρεσιών των δήµων.
11) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Χηµικών- Μοριακών Βιολόγων αιτείται να συµπεριληφθούν στη νέα
λίστα για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, µαζί µε τους χηµικούς και βιοχηµικούς και οι βιολόγοι που εργάζονται στη δηµόσια παροχή υπηρεσιών υγείας.
12) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο αίτηµα των
εργαζοµένων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» για την
εξακολούθηση χρηµατοδότησης του προγράµµατος, καθώς και
την διασφάλιση των θέσεων εργασίας του απασχολούµενου σε
αυτό προσωπικού.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών αιτείται την ένταξη των φυσιοθεραπευτών στα
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Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα µε επιστηµονικά και τεχνοκρατικά κριτήρια.

µιας σειράς θεµάτων που αφορούν την ασφάλεια των λιµενικών
και την εύρυθµη λειτουργία του λιµανιού Πάτρας.

14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Δηµήτρης Ι. Κολόκας, εκπρόσωπος του Ραδιοφωνικού Σταθµού «IONION FM» εκφράζει την
έντονη δυσαρέσκειά του για τη διακοπή της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθµού και αιτείται την συµπαράσταση και δικαίωση των προσπαθειών των εργαζοµένων.

21) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Καζαντζάκης Φώτιος, τέως καθηγητής της ΣΣΕ, και πρώην υπάλληλος της Τραπέζης της
Ελλάδος εκφράζει τις ενστάσεις του και τις σοβαρές του αντιρρήσεις αναφορικά µε τις απαντήσεις της διοίκησης της τράπεζας
σχετικά µε την αναφορά για την αποµάκρυνσή του.

15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος
Αχαΐας αναφέρει τα θέµατα επιβίωσης του φαρµακευτικού κλάδου, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν καθηµερινά και διαµαρτύρεται για τις πολιτικές που ακολουθούνται.

22) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας Πολιτών «Υπηρεσία στον Πολίτη» καταγγέλλει την πώληση ναρκωτικών ουσιών σε σχολικά κυλικεία, κατόπιν της έρευνας που
πραγµατοποίησε το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.

16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Πολιτικών Συνταξιούχων Νοµού Μεσσηνίας εκφράζει την ανησυχία του για τη
µεταφορά του ΜΤΠΥ από το Υπουργείο Οικονοµικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τη µετέπειτα
τύχη του.

23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Καβαλαράκης Στέλιος αιτείται
την άµεση επανεξέταση των κριτηρίων καταβολής της έκτακτης
εισφοράς, καθώς και των τελών κυκλοφορίας.

17) Η Βουλευτής Φθιώτιδος κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές Βϊοιατρικής του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδος αιτείται
τη διάθεση επιπλέον πιστώσεων για συµβασιούχους καθηγητές,
άλλως οι φοιτητές του τµήµατος θα αδυνατούν να ολοκληρώσουν το πρόγραµµα σπουδών.
18) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων αιτείται την προώθηση και ικανοποίηση των
δίκαιων µισθολογικών και υπηρεσιακών αιτηµάτων της.
19) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση των εργαστηρίων του ΙΚΑ τα οποία παρέµειναν χωρίς
αναλώσιµα υλικά, καθώς και για την ένταξη στο ΕΣΥ των κυτταρολογικών εργαστηρίων του ΙΚΑ.
20) Ο Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος Αχαΐας-Αιτωλοακαρνανίας- Φωκίδας αιτείται την επίλυση

24) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Συντακτών παραθέτει τροπολογίες για το ενιαίο µισθολόγιο, το βαθµολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία, για την αποφυγή της υπαλληλοποίησης των δηµοσιογράφων και του εξορθολογισµού των διατάξεων του ν.4024/2011.
25) Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας που αφορά στην ποινική ασυλία για
χρέη στο δηµόσιο από την ένταξη ρύθµισης στο άρθρο 99 του
ν.4013/2011.
26) Ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η κ. Καλλιρόη Γκορόγια, εκπαιδευτικός
ΠΕ20 αιτείται την επέκταση του εικοσιτετραµήνου και κατά το
επόµενο έτος.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 157/04-10-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη Άγγελου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B-2904/03-112011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 178/05-10-2011 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B-2911/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

03/11/2011 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

3. Στην µε αριθµό 255/07-10-2011 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Κουβέλη Φωτίου - Φανουρίου και Λεβέντη Αθανασίου δό-
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θηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/72361/01/11/2011 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 16 Δεκεµβρίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφος 2 και 3, 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 319/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ανδρέα Μακρυπίδη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σχετικά µε την συγχρηµατοδότηση του Φράγµατος
Αχυρών Αιτωλοακαρνανίας.
2. Η µε αριθµό 312/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα προς την
Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το νέο σύστηµα µεταγραφών των φοιτητών.
3. Η µε αριθµό 310/18/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος
Χαλβατζή προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε την υπηρεσία
«Βοήθεια στο Σπίτι».
4. Η µε αριθµό 308/16/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης
(ΑΟΖ).
5. Η µε αριθµό 307/15/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 330/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την κατάργηση του Νοσοκοµείου Μολάων Λακωνίας.
2. Η µε αριθµό 313/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς τον
Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε τη συνέχιση της
λειτουργίας του κολυµβητηρίου Μυτιλήνης.
3. Η µε αριθµό 328/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου
Χαραλάµπους προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού Εκτίµησης Βαθµού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ).
4. Η µε αριθµό 323/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αθανασίου Πλεύρη
προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την ξενοδοχειακή αγορά στην Αθήνα.
5. Η µε αριθµό 320/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
απαλλαγή των εργαζοµένων µε χαµηλές αποδοχές, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
6. Η µε αριθµό 309/17/13-12-2011 επίκαιρη ερώτηση της Ανεξαρτήτου Βουλευτού κ. Ντόρας Μπακογιάννη προς τον Πρωθυπουργό, σχετικά µε τη διαδικασία συµψηφισµού των οφειλών
ΦΠΑ, µεταξύ επιχειρήσεων και κράτους.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτα θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 297/12/12/2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Σάββα Εµινίδη προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε την κάθαρση στο ελληνικό
ποδόσφαιρο.
Στην ερώτηση του κ. Εµινίδη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Νικητιάδης, αφού πρώτα ο κ. Εµινίδης
µας την παρουσιάσει σύντοµα.
Ορίστε, κύριε Εµινίδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όταν τον περασµένο Ιούνιο αποκαλύφθηκαν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για τα στηµένα, όλος ο φίλαθλος κόσµος πίστεψε ότι πράγµατι υπάρχει
πολιτική βούληση και επιτέλους θα προχωρήσει για πρώτη φορά
η κάθαρση στο ποδόσφαιρο.
Παρά τις εύλογες επιφυλάξεις που υπήρχαν για το βάθος και
το εύρος της εξυγίανσης, όταν έγιναν οι συλλήψεις και ανακοινώθηκαν οι πρώτες ποινές, υπήρχε διάχυτη η εντύπωση ότι θα
απονεµηθεί για πρώτη φορά δικαιοσύνη, θα αποκατασταθούν
αδικίες, για τις οποίες όλοι οι φίλαθλοι µιλούσαν όλα αυτά τα
χρόνια.
Δυστυχώς, όµως, οι όποιες ελπίδες κατόπιν διαψεύστηκαν. Οι
πρωτοφανείς και απίστευτες παλινωδίες µε τις αντικρουόµενες
και αντιφατικές αποφάσεις όλων των οργάνων της αθλητικής δικαιοσύνης που ανέτρεψαν πρωτόδικες ποινές, εκτός ελαχίστων
και συγκεκριµένων εξαιρέσεων, έριξαν το ελληνικό ποδόσφαιρο,
όπως λέγεται στην ποδοσφαιρική ορολογία, στο «καναβάτσο».
Όπως λέω και στην ερώτηση, φαίνεται από τις αποφάσεις ότι
κάποιοι παράγοντες έστηναν τους αγώνες µόνοι τους, χωρίς να
συµµετέχει ούτε αντίπαλος ούτε κανένας άλλος –παρά µόνο
ίσως ο αέρας- ενώ οι οµάδες της Καβάλας και του Ολυµπιακού
Βόλου, αλλά και του Ηρακλή, για διαφορετικούς λόγους η καθεµία, έγιναν τα εξιλαστήρια θύµατα µε επιλεκτική ερµηνεία και
εφαρµογή των νόµων, την ίδια στιγµή που άλλες οµάδες µε τις
ίδιες ή µεγαλύτερες κατηγορίες αθωώθηκαν ή τιµωρήθηκαν µε
ελαφριές ποινές.
Η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού δεν έδωσε πιστοποιητικό στην Καβάλα, στον Ολυµπιακό Βόλου, που αρχικά είχαν τιµωρηθεί µε υποβιβασµό και µετά µε µείωση βαθµών, αλλά τις
καταδίκασε ουσιαστικά σε διάλυση µε τον υποβιβασµό τους στη
Δ’ Εθνική µε το σκεπτικό ότι δεν επήλθε καµµία µεταβολή στο
µετοχολόγιο τους, ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν δεν κατηγορούνται για τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ τίθεται το θέµα που είναι κυρίαρχο σε όλο τον φίλαθλο
κόσµο. Όλα αυτά έγιναν µε πολιτική παρέµβαση. Τι απαντάτε σε
αυτό;
Το κλείσιµο άρον, άρον της υπόθεσης µε τους στηµένους αγώνες από την αθλητική δικαιοσύνη, µέχρι να προκύψουν -εάν προκύψουν- νεότερα στοιχεία από την ποινική δικαιοσύνη, µε
δεκάδες µάλιστα παιχνίδια που κρίθηκαν από την ΟΥΕΦΑ και από
την Εισαγγελία Πρωτοδικών να µην έχουν καν εξεταστεί, είναι
θέµα στο οποίο η πολιτεία δεν µπορεί να παραµείνει θεατής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Κύριε Εµινίδη, παρακαλώ να συνεχίσετε στη δευτερολογία σας. Oλοκληρώστε.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει, λοιπόν, µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων σας να
παρέµβετε και να στείλετε µήνυµα ότι δεν θα κουκουλωθεί η υπόθεση, θα απονεµηθεί η δικαιοσύνη σε αυτούς που πραγµατικά
φταίνε, θα αρθούν οι αδικίες από οµάδες που αντιµετωπίστηκαν
διαφορετικά και επιλεκτικά για τις ίδιες κατηγορίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Σας ευχαριστώ, κύριε
Εµινίδη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού, κ. Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Του-
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ρισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, επειδή το µήνυµα που εκπέµψατε το λαµβάνει η Κυβέρνηση, σας δηλώνω αµέσως ότι από την πλευρά της
Κυβέρνησης καµµία µα καµµία υπόθεση δεν πρόκειται να κουκουλωθεί και ούτε υπάρχει καµµία πρόθεση να κουκουλωθεί κάποια υπόθεση στο χώρο του ποδοσφαίρου.
Πρέπει κατ’ αρχάς να χαιρετίσω το ενδιαφέρον σας και να χαιρετίσω το πάθος µε το οποίο και την ερώτηση αυτή θέτετε και
τα ζητήµατα του αθλητισµού συνεχώς αναδεικνύετε, τόσο ως εισηγητής του κοινοβουλευτικού τοµέα αθλητισµού, αλλά και ως
παράγων που ενδιαφέρεται διαρκώς για τα τεκταινόµενα γύρω
από τον αθλητικό χώρο.
Παράλληλα, αντιλαµβάνοµαι πλήρως ότι αισθάνεστε µια σχετική αδικία για τα όσα έλαβαν χώρα στη δική σας περιοχή. Επαναλαµβάνω ότι και αυτό είναι κατανοητό. Θα διαφωνήσω ωστόσο
µε το «καναβάτσο». Δεν είναι ποδοσφαιρικός όρος. Είναι της
πυγµαχίας.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στο γήπεδο…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Εσείς το βλέπετε ως καναβάτσο. Καλώς.
Πρέπει να πω, κύριε συνάδελφε, τα εξής. Κατ’ αρχάς η αντιµετώπιση της διαφθοράς στο χώρο του ποδοσφαίρου δεν έχει
ως αντικείµενο µόνο τους στηµένους αγώνες. Υπάρχει µια σειρά
από άλλους λόγους που µπορεί να οδηγήσουν µια οµάδα στην
υποβιβασµό, που µπορεί να οδηγήσουν µια οµάδα στο να τεθεί
εκτός του επαγγελµατικού πρωταθλήµατος.
Όλοι αυτοί είναι οι σχετιζόµενοι µε τα νοµιµοποιητικά της έγγραφα, όλοι αυτοί είναι οι σχετιζόµενοι µε την ουσιαστική παρουσία της, είναι οι σχετιζόµενοι µε την πραγµατική της δυνατότητα
να µπορεί να στηρίξει το ποδόσφαιρο, να µπορεί να στηρίξει
τους ποδοσφαιριστές που ασχολούνται µε το ποδόσφαιρο, να
µπορεί να είναι συνεπής µε την πολιτεία, να µην κλέβει την πολιτεία, να µην κοροϊδεύει την πολιτεία. Όλοι αυτοί, που µόλις σας
περιέγραψα, είναι σηµαντικότατοι λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν µια οµάδα στον υποβιβασµό ή να την θέσουν εκτός επαγγελµατικού πρωταθλήµατος.
Το καλοκαίρι που πέρασε οι οµάδες που υποβιβάστηκαν –και
ξαναλέω- όχι εξαιτίας της αγωνιστικής τους παρουσίας, όχι εξαιτίας του ότι συνέβη κάτι στα γήπεδα, ήταν συνολικά δεκατρείς,
ο Ολυµπιακός Βόλου, ο Ηρακλής, η Καβάλα, η Ηλιούπολη, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Εθνικός, ο Ιωνικός, τα Τρίκαλα, η Αίας Σαλαµίνας, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος, ο Παναιγιάλειος, η Χερσόνησος. Τις ξέρετε όλες αυτές. Δεν είναι µόνο µια οµάδα που έχει
αδικηθεί.
Είναι δεκατρείς οµάδες που δεν αδικήθηκαν, αλλά δικαιώθηκε
η πολιτεία που αποκατέστησε το δίκαιο, διότι δεν µπορούµε να
εξαπατούµε την πολιτεία. Δεν µπορούµε να εµφανίζουµε χαρτιά
που δεν έχουµε. Δεν µπορούµε να προσκοµίζουµε πλαστογραφηµένα έγγραφα.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου. Θα συνεχίσω µε ό,τι θέσατε και θα σας απαντήσω και για τα άλλα ζητήµατα που αναφέρατε στην πρωτολογία σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Σάββας Εµινίδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, θα κάνω µία περιγραφή
της κατάστασης που έχουµε σήµερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο
και του τι έγινε τους τελευταίους έξι µήνες. Έχουµε, λοιπόν, ένα
πρωτάθληµα Super League που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει
ξεκινήσει. Ξεκίνησε µε δεκατέσσερις οµάδες. Κάποια στιγµή έγιναν δεκατρείς. Πήγαν να γίνουν δεκαοχτώ. Τελικά έγιναν δεκαέξι
µετά τη 10η Αγωνιστική. Έχουµε ένα πρωτάθληµα Super League
που ξεκίνησε κουτσουρεµένο στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ της Δ’
Εθνικής και της Football League ξεκίνησαν το Νοέµβριο. Έχουµε
οµάδες που δεν ήξεραν σε ποια κατηγορία θα παίξουν και άρα
τι προετοιµασία θα κάνουν. Όµως, οι µισθοί και τα έξοδα έτρεχαν
και δεν ξέρουν πώς θα τα πληρώσουν.
Έχουµε ιστορικές οµάδες, όπως η Καβάλα, ο Ολυµπιακός
Βόλου µε χιλιάδες φιλάθλους να οδηγούνται στη Δ’ Εθνική για
στηµένους αγώνες, ενώ άλλες οµάδες είτε υποβιβάστηκαν στην
επόµενη κατηγορία, όπως είπατε και εσείς, είτε καταδικάστηκαν

2650

-καταδικάστηκε µόνο ο ιδιοκτήτης τους- αλλά στη συνέχεια
αθωώθηκαν όλοι µε περίεργα και αντιφατικά στοιχεία. Τους επιβλήθηκαν διαφορετικές ποινές για ίδιες κατηγορίες.
Έχουµε την ιστορική οµάδα του Ηρακλή που έπεσε στην Δ’
Εθνική, χωρίς να έχει δωροδοκήσει κανέναν για µια παρανοµία –
όντως- αλλά παρανοµία που έκαναν για χρόνια και άλλες οµάδες,
χωρίς να πληρώσουν µε αντίστοιχη ποινή.
Δυο αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων του ποδοσφαίρου που
βγήκαν και οι δυο την 1η Νοεµβρίου ήρθαν να ολοκληρώσουν
τον κύκλο της αυτοκάθαρσης που έκανε η αθλητική δικαιοσύνη,
που δυστυχώς κατέληξε σε φιάσκο. Ποιες είναι αυτές;
Η πρώτη αφορά τον Αγροτικό Αστέρα που αθωώθηκε από την
Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ και παρέµεινε στη Football League,
ενώ στις 28 Ιουλίου η ίδια επιτροπή για την ίδια υπόθεση είχε
ενοχοποιήσει την οµάδα και του Αστέρα -και τον πρόεδρο και
τους παίκτες- γιατί µε την Καβάλα δωροδοκήθηκε το παιχνίδι –
το στήσανε- και έτσι έπρεπε να τιµωρηθεί η Καβάλα. Τελικά, όλοι
αυτοί βγήκαν αθώοι. Άρα, µε ποιον το έστησε η Καβάλα το παιχνίδι; Με τον αέρα, µε τα πουλιά; Γιατί να τιµωρηθεί, λοιπόν; Αυτή
η αδικία είναι που ταλανίζει το µυαλό όλων. Αφού, λοιπόν, αθωώθηκε ο Αστέρας, έπρεπε να αθωωθεί και η Καβάλα.
Η άλλη απόφαση αφορά τον Αετό Σκύδρας που τελικά πλήρωσε µόνο µε πέντε βαθµούς και έµεινε στην κατηγορία. Θέλω
να επισηµάνω, κύριε Υπουργέ, ότι η άποψή µου και το πιστεύω
µου είναι να τιµωρηθούν όλοι όσοι παρανόµησαν, όσοι και όποιοι
και αν είναι αυτοί, όσο ψηλά και αν είναι και όσοι είχαν εµπλοκή
στα στηµένα παιχνίδια είτε µε παράνοµο στοίχηµα είτε µε ντόπινγκ -όπως πολύ σωστά είπατε, είναι και άλλες παράµετροι- είτε
και µε άλλες εγκληµατικές δραστηριότητες, όπου η ποινική δικαιοσύνη πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες και να τελεσιδικήσει µε όλες αυτές τις υποθέσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε ένα λεπτό. Παρακαλώ, ολοκληρώστε σύντοµα.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Οι αποφάσεις που βγάζει, λοιπόν, η δικαιοσύνη καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ισονοµία, δεν υπάρχει
επιλεκτική αντιµετώπιση. Εµπαίζεται, πραγµατικά και η ίδια η πολιτεία, κύριε Υπουργέ, γιατί καταρρακώνεται το κύρος της και η
αξιοπιστία του ποδοσφαίρου.
Εν τέλει, σε αυτό το µεγάλο σκάνδαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου φαίνεται να µην αλλάζει απολύτως τίποτα σε αυτό το
δύσµοιρο χώρο. Σε αυτήν, λοιπόν, την κατάσταση η πολιτεία δεν
µπορεί να µείνει αµέτοχη. Πρέπει να παρέµβει, να προστατεύσει
πρώτα από όλους τους φιλάθλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Τελειώνω. Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα τελειώνοντας να θέσω κάποια ερωτήµατα. Γιατί δεν
κλήθηκαν να καταθέσουν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Καταθέστε τα, παρακαλώ, γραπτώς, κύριε Εµινίδη.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Δώστε µου ένα δευτερόλεπτο, κυρία
Πρόεδρε, για να θέσω τρία ερωτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μου λέτε να σας δώσω
ένα λεπτό. Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Δεν µπορείτε να κάνετε
καλύτερη διαχείριση του χρόνου σας; Παρακαλώ, τον έχετε ήδη
υπερβεί.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω. Θα τα έλεγα, κυρία Πρόεδρε, µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε µε µία-δύο φράσεις. Μην ανοίγετε άλλο θέµα.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Γιατί δεν κλήθηκαν να καταθέσουν όλοι
όσοι ακούγονται στις κασέτες; Γιατί εξηγείτε την ανατροπή και
ακύρωση των πρωτόδικων ποινών από τις επιτροπές εφέσεων
όλων σχεδόν των οµάδων που εµπλέκονται στις κασέτες και στις
εκθέσεις της ΟΥΕΦΑ µε περίεργα σκεπτικά, όπως όσα ακούγονται σε καφενειακές συζητήσεις; Ποιους σκοπούς εξυπηρέτησε η
αλλαγή των µελών της Επιτροπής Αθλητισµού και γιατί αλλάζει
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χέρια η δικογραφία των στηµένων µε τον ανακριτή και γιατί αυτό
δεν έγινε τον Ιούνιο; Μήπως πάνε να παρεµποδίσουν το έργο της
δικαιοσύνης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Εµινίδη, ολοκληρώστε. Καταλάβετε ότι δεν υπάρχει χρόνος. Έχετε ακόµα σελίδες εκεί.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Κλείνω.
Θα προχωρήσει λοιπόν η κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο;
Θέλω να µας πείτε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει το Υπουργείο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα σας απαντήσει ο
Υπουργός.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: …για να µη γίνει αυτό το µεγάλο κουκούλωµα. Οι τριάντα πέντε χιλιάδες κασέτες να αποµαγνητοφωνηθούν και όσοι ακούγονται εκεί να πάνε στη δικαιοσύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού, κ. Νικητιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς εκλαµβάνω, κύριε συνάδελφε, ότι σέβεστε και
εσείς το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Ως εκ τούτου, εµείς
οφείλουµε τα δικαιοδοτικά όργανα του αθλητικού χώρου να τα
σεβαστούµε και να δεχθούµε τις αποφάσεις τους.
Η αθλητική δικαιοσύνη κάνει τη δική της δουλειά. Η ποινική δικαιοσύνη κάνει τη δική της δουλειά. Το αν η αθλητική δικαιοσύνη
δικαίωσε κάποιες οµάδες, καλώς ή κακώς είναι ένα ζήτηµα που
σχετίζεται απολύτως µε το σεβασµό που θέλουµε να διατηρήσουµε για το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Αυτό το αυτοδιοίκητο απαιτεί κάποιες θυσίες. Σε εισαγωγικά το θέτω εγώ. Εσείς
δεν το θέτετε και εµείς το καταλαβαίνουµε απολύτως. Αλλά έτσι
είναι τα πράγµατα. Έχεις να διαλέξεις µεταξύ δυο καλών. Διαλέγεις το περισσότερο καλό, γιατί αυτό µπορεί να σε εξυπηρετήσει
καλύτερα. Γιατί χωρίς το αυτοδιοίκητο η UEFA ουδέποτε θα µας
έδινε τους σαράντα δύο φακέλους αυτούς µε τους οποίους καταφέραµε να εντοπίσουµε ό,τι εντοπίσαµε µέχρι σήµερα.
Εµείς από την πλευρά µας εκείνο που κάνουµε και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε, κύριε Εµινίδη, είναι να διατηρήσουµε το
πάγωµα κάθε επιχορήγησης σε οτιδήποτε σχετίζεται µε αυτό το
χώρο έως ότου ξεκαθαρίσουν τα πράγµατα. Ούτε η Super
League θα πάρει χρήµατα, ούτε η ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία θα πάρει χρήµατα αν δε διασφαλιστεί ότι ο χώρος λειτουργεί µε στοιχειώδεις κανόνες. Και αυτό το κάνουµε για πάρα
πολύ µεγάλο διάστηµα. Και το ίδιο κάνουµε µε όλους τους φορείς που µπορεί να παρέµβει και να ελέγξει το δηµόσιο.
Θα σας υπενθυµίσω ότι ήµασταν εµείς που, εµµέσως αλλά µε
σαφήνεια, πείσαµε την ΕΠΟ ότι θα πρέπει να αυστηροποιηθεί το
πειθαρχικό της δίκαιο. Ήµασταν εµείς που πιστεύω ότι οδηγήσαµε τελικώς την ΕΠΟ στο να καταφέρει να αυστηροποιήσει το
πειθαρχικό της δίκιο. Μπορεί να µην είναι αρκετά τα µέτρα που
λαµβάνονται µέχρι σήµερα. Μπορεί να χρειάζονται περισσότερα.
Θα συµφωνήσω µαζί σας ότι αυτός ο νοµοθετικός κυκεώνας
που υπάρχει µπορεί να χρειάζεται κάποιες παρεµβάσεις σηµαντικές, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο το τοπίο και να ξέρει κάποιος
ότι αυτό είναι το όργανο στο οποίο εκδικάζεται µια υπόθεση,
αυτό είναι το όργανο στο οποίο εκδικάζεται ένας απατεώνας παράγοντας του ποδοσφαίρου.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Αυτό είναι το πρόβληµα. Δυο µέτρα και
δυο σταθµά. Για όλους…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Σ’ αυτό υπάρχει ένα ζήτηµα µεγάλο. Παραµένει πάντως
πάντοτε το πρόβληµα του σεβασµού στο αυτοδιοίκητο, το οποίο
εµείς θέλουµε να διατηρήσουµε πάση θυσία και κάτω από οποιεσδήποτε προϋποθέσεις.
Θα σας πω επίσης το εξής. Όταν µια οµάδα υποβιβάζεται,
µπορεί κάποιοι παράγοντες να οδηγούνται στις φυλακές. Αυτό
όµως δεν σηµαίνει ότι αυτή η οµάδα χάνει την αγωνιστική και ποδοσφαιρική αίγλη της. Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι αγνοί φίλαθλοι
δεν θα συνεχίσουν να ακολουθούν την οµάδα τους. Δεν σηµαίνει
ότι αυτή η οµάδα µετά από ένα - δύο χρόνια, εφόσον πραγµατικά
είναι µια άξια οµάδα δεν θα ανέβει ξανά στην κατηγορία που
ήταν. Αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχή µας.
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ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙΔΗΣ: Ένα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα
χρόνια…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Θα επαναλάβω ότι δεν πρόκειται να αφήσουµε καµµία
υπόθεση στην τύχη της σε ό,τι αφορά στην εξέλιξή της. Θα σεβαστούµε απολύτως την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αλλά επ’
ουδενί δε θα επιτρέψουµε οποιοδήποτε κουκούλωµα.
Θα δείτε και τις επόµενες µέρες τις εξελίξεις που θα υπάρχουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε, κύριε
Νικητιάδη.
Η δεύτερη µε αριθµό 293/12-12-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε την
κατάργηση της ΔΟΥ Νεµέας δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 301/12-12-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Παύλου Μαρκάκη, προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε
τον αποκλεισµό των περιοχών Σούρπης, Πλατάνου, Αγίας Τριάδας και Δρυµώνα του Δήµου Αλµυρού Μαγνησίας από το πρόγραµµα απονιτροποίησης.
Κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο για να µας παρουσιάσετε σύντοµα την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Είχα την ευκαιρία προηγουµένως να ενηµερωθώ από τον κ. Νικητιάδη και από τον κ. Εµινίδη και για µια άλλη αδικία που έγινε
στην Μαγνησία, στον Ολυµπιακό Βόλου. Θα ήθελα να θυµίσω,
κύριε Εµινίδη -µε συγχωρείτε, κύριε Παπακωνσταντίνου, αλλά θα
υπεισέλθω λίγο στην προηγούµενη ερώτηση που συζητήθηκε,
αφού έχω και χρόνο- ότι αυτά που επιβάλλονται στην Ελλάδα και
οι αδικίες δεν επιβάλλονται στην Ευρώπη. Είναι κάτι αντίστοιχο
µε τα οικονοµικά µέτρα. Κι εκεί γίνονται παρατυπίες. Όταν η
Μαρσέιγ έβαλε δύο γκολ µέσα σε δυο λεπτά όταν έµαθε ότι ο
Ολυµπιακός Πειραιώς κέρδιζε εδώ πέρα την ‘Αρσεναλ, εκεί δεν
έγινε καµµία εξέταση. Δεν έψαξαν το γιατί µπήκαν τα γκολ αυτά
σε δύο λεπτά. Το ότι η Λυών έβαλε έξι γκολ και προκρίθηκε δεν
το ψάχνει κανένας. Ο κ. Πλατινί δεν µπορεί να το ψάξει αυτό,
όπως λέει, και η ΟΥΕΦΑ απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
Εποµένως, οι αδικίες γίνονται µόνο µε ελληνικά κριτήρια και
µόνο εις βάρος της Ελλάδος.
Να έρθουµε τώρα, κύριε Παπακωνσταντίνου, και σε µια άλλη
αδικία. Υπάρχει µία αδικία η οποία έχει γίνει όσον αφορά τον
αποκλεισµό από το πρόγραµµα απονιτροποίησης σε µια περιοχή
της Μαγνησίας και συγκεκριµένα στις πεδινές περιοχές, στις πεδιάδες του Αλµυρού, στον Πλάτανο, στο Δρυµώνα και στην Αγία
Τριάδα. Ξέρετε ότι η Μαγνησία και η Θεσσαλία γενικότερα είναι
µία επιβαρηµένη σε νιτρικά περιοχή -δεν το λέω εγώ, το λένε οι
εκθέσεις του ΙΓΜΕ και του ΕΘΙΑΓΕ- και χαρακτηρίζεται σαν περιοχή µεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την παράµετρο των νιτρικών. Αυτή η αδικία πιστεύω, κύριε Υπουργέ, να
αρθεί. Οι αγρότες και οι παραγωγοί περιµένουν να µάθουν αν
υπήρξαν επιστηµονικά δεδοµένα και ειδική µελέτη για να αποκλειστούν από το πρόγραµµα της απονιτροποίησης, αν άλλαξε
κάτι σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και εν πάση περιπτώσει
αν η άρση τους από το πρόγραµµα απονιτροποίησης οφείλεται
σ’ έναν άδικο οριζόντιο αποκλεισµό των περιοχών αυτών.
Θα ήθελα να ξέρω αν πράγµατι αυτές οι πεδινές περιοχές θα
µπουν σ’ ένα επόµενο πρόγραµµα, που συνεχίζει το Υπουργείο
Περιβάλλοντος διότι, εκτός από την προστασία από τα νιτρικά,
µπαίνει κι ένα θέµα προστασίας των υδάτων το οποίο, όπως ξέρετε, είναι πολύ πιο σηµαντικό για την προστασία του οικοσυστήµατος. Θα παρακαλούσαµε, λοιπόν, να δείτε την ένταξη
αυτών των περιοχών σ’ έναν επόµενο προγραµµατισµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαρκάκη θα απαντήσει ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ.
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Γεώργιος Παπακωνσταντίνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού για την ευκαιρία που µου δίνει να αναφερθώ σ’
ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, που είναι η διαχείριση των νερών
στη χώρα µας. Ένα ζήτηµα το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο
µε την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάπτυξη.
Πριν µπω στην ουσία του θέµατος, στην οποία θα απαντήσω
πολύ συγκεκριµένα, θέλω απλώς να επισηµάνω ότι στο ΕΠΕΡΡΑ,
όσον αφορά στη διαχείριση των υδάτων όπου, όπως γνωρίζετε,
υπάρχει η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων. Κάνουµε ό,τι µπορούµε,
τόσο από πλευράς ρυθµιστικού πλαισίου, όσο και από πλευράς
χρηµατοδότησης των δήµων σε όλη τη χώρα, για να ανταποκριθούµε στην ανάγκη η χώρα µας να αξιοποιήσει πολύ καλύτερα
αυτόν τον σπάνιο πόρο, τον οποίο έχει, που είναι τα νερά της.
Και το λέω αυτό, διότι η Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχει αποδείξει,
µέχρι τώρα, ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει µία χρηστή, σωστή,
βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων της. Στο πλαίσιο αυτό,
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης υπάρχουν πολύ σηµαντικά ποσά που ξεπερνούν το
ένα δισεκατοµµύριο ευρώ και αφορούν ακριβώς σε αυτή τη
χρήση των υδατικών πόρων.
Έρχοµαι, τώρα, στο χρονικό των ενεργειών του ΥΠΕΚΑ και της
αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Υδάτων για την αποτροπή της ρύπανσης από νιτρικά αγροτικής προέλευσης. Να ξεκινήσω θυµίζοντας ότι υπάρχει µια οδηγία, η 91/676/ΕΟΚ, για την προστασία
των υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης.
Αυτή ψηφίστηκε ακριβώς, για να ληφθούν όλα τα κατάλληλα
µέτρα, ώστε να µειωθεί η ρύπανση των νερών, αλλά και για να
υπάρξει πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης που προκαλείται από
τα νιτρικά γεωργικής προέλευσης. Είναι µία οδηγία του 1991,
άρα πάει αρκετά πίσω.
Υπάρχει µια σειρά από κοινές υπουργικές αποφάσεις, που ορίζουν τις ευπρόσβλητες από νιτρορρύπανση περιοχές της Ελλάδας. Να τονίσω εδώ ότι µια περιοχή ορίζεται ως ευπρόσβλητη,
ανεξάρτητα από το τι συµβαίνει σχετικά µε επιδοτήσεις στην παραγωγή. Έτσι κι αλλιώς, αποτελεί υποχρέωση των αγροτών στο
βαθµό που η περιοχή έχει οριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις.
Εδώ, λοιπόν, οι περιοχές ορίζονται µε βάση µια ΚΥΑ του 1999
για προσδιορισµό των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης και υπάρχει κατάλογος των ευπρόσβλητων
ζωνών. Όµως, αυτή η ΚΥΑ του 1999 δεν προσδιόριζε επακριβώς
όλα τα όρια. Στη συγκεκριµένη περίπτωση της Θεσσαλίας,
ύστερα από σχετική πρόταση του Πανεπιστηµίου Πατρών, ως ευπρόσβλητη ζώνη χαρακτηρίζεται η χερσαία περιοχή της δυτικής
και ανατολικής Θεσσαλίας, η οποία εµφανιζόταν σε έναν ασπρόµαυρο χάρτη κλίµακας 1:500.000 σε φωτοσµίκρυνση, χωρίς περαιτέρω λεπτοµέρειες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Με βάση, λοιπόν, αυτή την ΚΥΑ του 1999, το 2008 το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ έκανε µια περαιτέρω διευκρίνιση, από την οποία άφησε
έξω τον τότε Δήµο Σούρπης. Δεν περιλαµβανόταν στην αρχική
και δεν συµπεριελήφθη στον περαιτέρω προσδιορισµό του 2008.
Θέτω, λοιπόν, την ερώτηση, αν ήταν σωστό αυτό. Δεν µπορώ
να σας πω µε βεβαιότητα. Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ
στο τι κάνουµε από εδώ και πέρα, για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Παύλος Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αλήθεια ότι τα περιβαλλοντικά θέµατα, τα οποία ανακύπτουν από τη νιτροποίηση της περιοχής, είναι πολύ πιο σηµαντικά από αυτά των αγροτών. Και βέβαια δεν επικαλούµαι τη δική
σας εξειδίκευση –ούτε και τη δική µου- όµως πρέπει να παραδεχθούµε ότι αυτή η εξαίρεση της περιοχής µπορεί να έγινε από
έναν ασαφή χάρτη.
Ωστόσο, πρέπει να πούµε ότι και η δικαιολογία, την οποία επι-
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καλέστηκε η Ελληνική Διεύθυνση Αγροτικών Εφαρµογών µε ένα
έγγραφό της το 2010, έλεγε ότι αυτές οι λεκάνες απορροής δεν
συµπίπτουν µε τις λεκάνες απορροής του προγράµµατος. Ενώ
αυτές οι λεκάνες απορροής ίσχυαν µέχρι το 1999, δηλαδή η περιοχή ήταν σε αυτό το πρόγραµµα απονιτροποίησης, ξαφνικά
τώρα δεν µπαίνουν και δεν υπάρχει και κάποια επιστηµονική τεκµηρίωση γιατί δεν µπαίνουν.
Εγώ καταλαβαίνω ότι πιθανόν να µην φθάνουν τα χρήµατα για
όλο το πρόγραµµα, για όλη την περιοχή. Όµως, ξέρετε, η
Σούρπη, ο Πλάτανος είναι µια νησίδα µέσα στην ευρύτερη περιοχή, όπου µάλιστα άλλες γειτονικές περιοχές –ακόµα και κάποιες πιο ορεινές, χωρίς να θέλω να αναφέρω ονόµατα- έχουν
ενταχθεί.
Άρα, το ζήτηµά µας ποιο είναι; Να προστατέψουµε τον Παγασητικό, γιατί τα νερά των βροχών οδηγούν τα νιτρικά όχι µόνο
στα υπόγεια ύδατα και στα νερά που πίνουµε, αλλά και σε αυτόν
καθεαυτό τον Παγασητικό Κόλπο, ο οποίος εµµέσως µολύνεται
και από αυτήν την ενέργεια.
Εποµένως, εντάξει, αποκλείστηκαν αυτές οι περιοχές –δεν
ξέρω ποιος έκανε το λάθος- αλλά πρέπει να δείτε σε ένα επόµενο
καινούργιο πρόγραµµα το αν θα εντάξετε κάποιες περιοχές, το
αν θα εντάξετε µια µικρή νησίδα που δηµιουργεί µόλυνση σε µια
άλλη, η οποία ωστόσο δεν προκαλεί. Αυτό νοµίζω οτι είναι αδικία.
Επίσης, όπως είπατε και εσείς, οι αγρότες πράγµατι πρέπει να
στραφούν µε αυτό το πρόγραµµα σε άλλες καλλιέργειες που δεν
θα χρειάζονται τόσο πολύ πότισµα, ώστε να µπορούν να παρασύρουν τα νερά και να δηµιουργούν πρόβληµα. Έχουν αυτή την
υποχρέωση να το κάνουν. Όµως, είναι αδικία εµείς να µην προστατεύουµε την περιοχή από τα νιτρικά που δηµιουργούν οι ψεκασµοί.
Ακόµη, θα ήθελα να πω ότι φέτος έχουµε ένα ιδιαίτερο φαινόµενο. Έχουµε το φαινόµενο της ξηρασίας. Όπως ξέρετε, η έλλειψη νερού δηµιουργεί χαµηλό υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος
είναι ακόµη πιο επιβαρυµένος από τα νιτρικά που προκαλούνται
από τις καλλιέργειες, διότι δεν έχουµε και τη φυσική αραίωση
αυτών των τοξικών από τα νερά των βροχών που λείπουν από τη
Θεσσαλία και θα λείπουν για πολύ καιρό, διότι πιστεύουµε ότι η
κλιµατική αλλαγή έχει επηρεάσει το κλίµα όχι µόνο της περιοχής,
αλλά και όλης της Ελλάδας και οι βροχές θα είναι πιο σπάνιες.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να είστε ξεκάθαρος και θα
σας παρακαλέσω στο επόµενο πρόγραµµα που θα βάλετε να
δείτε αυτή την περιοχή. Νοµίζω ότι θα είναι ένα µικρό ποσοστό
στη συνολική χρηµατοδότηση για µια περιοχή που το δικαιούται
και αισθάνεται µια αδικία από τη µη ένταξή της, συνδυάζοντας
και το περιβαλλοντικό θέµα που σας είπα, ότι δηλαδή σε αυτή
την περιοχή, σε απόσταση δυο χιλιοµέτρων, τα νερά πηγαίνουν
στον Παγασητικό –δεν πάνε κάπου αλλού- και εποµένως δηµιουργούν και άλλο πρόβληµα στην περιοχή εκτός από εκείνο στα
υπόγεια νερά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής σαράντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 6ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Παπακωνσταντίνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Μαρκάκη, το ενδιαφέρον σας είναι απολύτως εύλογο
και το συµµερίζεται το Υπουργείο. Είναι προφανές. Μίλησα,
µέχρι τώρα, για το τι έχει συµβεί, για το γιατί αυτές οι περιοχές
δεν εντάσσονται.
Πάµε τώρα στο από εδώ και πέρα. Ξέρετε ότι οι υπηρεσίες του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΥΠΕΚΑ αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα αποτελέσµατα του Εθνικού Προγράµµατος Παρακολούθησης των Επιφανειακών και των Υπόγειων Υδάτων και εξετάζουν την
αναγκαιότητα οριοθέτησης τυχόν νέων ευπρόσβλητων ζωνών.
Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της προετοιµασίας των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών των διαφορετικών υδατικών διαµερισµάτων.
Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων έχει αναθέσει, ύστερα από διαγωνισµό, την εκπόνηση της µελέτης για την κατάρτιση αυτών των
σχεδίων διαχείρισης για τα διαµερίσµατα Θεσσαλίας, Ηπείρου,
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Αυτή η εκπόνηση είναι σε πολύ προχωρηµένο στάδιο.
Υπάρχει µια διαδικασία εξάµηνης διαβούλευσης. Ξεκίνησε στις
15 Οκτωβρίου και άρα, τα οριστικά σχέδια θα έχουν ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2012. Αυτά τα σχέδια διαχείρισης που θα προκύψουν από αυτή τη µελέτη, θα αντιµετωπίσουν
συνολικά και συστηµατικά, στο πλαίσιο βεβαίως των ευρωπαϊκών
προδιαγραφών και οδηγιών, το συνολικό πρόβληµα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων της περιοχής και θα αντιµετωπίζουν µεταξύ άλλων προβλήµατα, που
µπορεί να προκύψουν από την υπέρµετρη χρήση των λιπασµάτων.
Όλα τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιµα, θα αξιολογηθούν για
τον περιορισµό της διοχέτευσης των ρύπων στα υπόγεια ύδατα,
την αναβάθµιση και αποκατάσταση όλων των συστηµάτων των
υπόγειων υδάτων και την αναστροφή κάθε σηµαντικής ανοδικής
τάσης των ρύπων και αυτό, βεβαίως, µε την κατάλληλη χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Άρα, είναι σαφές ότι βρισκόµαστε στη σηµερινή κατάσταση,
όπου κάποιες περιοχές, που πιθανόν εύλογα θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται, δεν συµπεριλαµβάνονται εξαιτίας των αποφάσεων που πάρθηκαν στο παρελθόν και εξαιτίας χαρτών, που
έγιναν, βεβαίως, µετά από µία επιστηµονική δουλειά της τότε
εποχής. Εµείς είµαστε στη διαδικασία αναθεώρησης όλων αυτών
των περιοχών, στο πλαίσιο των νέων σχεδίων διαχείρισης υδάτων
που είναι ο σωστός, ορθολογικός τρόπος, για να µπορέσουµε να
διαχειριστούµε τα νερά σε κάθε διαµέρισµα.
Βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο και στο πλαίσιο της διαβούλευσης
καλώ και εσάς και, βεβαίως, τους δήµους της περιοχής να συµµετάσχουν για να τοποθετηθούν και να µιλήσουν για την αναγκαιότητα να συµπεριληφθούν. Έτσι, θα µπορέσουµε να δούµε
πώς θα συµπεριληφθούν αυτές οι περιοχές και να χρηµατοδοτηθούν παρόµοια προγράµµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα αίτηµα προς το
Σώµα της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Πιπιλή για ολιγοήµερη απουσία της στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Η πέµπτη µε αριθµό 303/12-12-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστάσιου Κουράκη
προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αναβολή των διορισµών µελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΠ) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος της κυρίας Υπουργού και διαγράφεται.
Ακολουθεί η πρώτη µε αριθµό 291/12-12-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Χαραλαµπόπουλου προς τους
Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοδότησης των υπερχρεωµένων
δήµων.
Το λόγο έχει ο κ. Χαραλαµπόπουλος να παρουσιάσει την ερώτησή του, για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υφυ-
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πουργέ, αναµφισβήτητα τα τελευταία είκοσι χρόνια ο ρόλος της
τοπικής αυτοδιοίκησης ενισχύθηκε σηµαντικά και θεσµικά µετά
την πρώτη µεγάλη µεταρρύθµιση του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» και οικονοµικά και µέσω των δηµοσίων επενδύσεων και των πλαισίων
στήριξης των κοινοτικών προγραµµάτων. Παρ’ όλα αυτά, και φαινόµενα κακοδιοίκησης δηµιουργήθηκαν και αλόγιστες και ασύλληπτου µεγέθους δαπάνες σ’ αυτήν την περίοδο σηµειώθηκαν,
µε αποτέλεσµα µετά τις περσινές εκλογές οι νεοεκλεγείσες δηµοτικές αρχές να βρεθούν προ ανυπερβλήτων προβληµάτων.
Στην πλειοψηφία των δήµων, ιδιαίτερα στη Β’ Περιφέρεια Αττικής, αντιµετωπίζεται πρόβληµα οικονοµικής επιβίωσης πλέον,
λόγω συσσώρευσης χρεών έναντι τραπεζών και τρίτων προµηθευτών τα οποία δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν. Ευτυχώς, βεβαίως, έχουν τεθεί σε εφαρµογή µία σειρά µέτρων για την
οικονοµική εξυγίανση και για τη δανειοδότηση των υπερχρεωµένων δήµων µε πιο πρόσφατη, κύριε Υφυπουργέ, την υπουργική
απόφαση 43288 της 4/10/2011, που αφορά τα ειδικά προγράµµατα εξυγίανσης του άρθρου 262 του Ν. 3852/10.
Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη ο χρόνος που απαιτείται για την
ολοκλήρωσή τους είναι µεγάλος, ενώ και η δανειοδότηση από
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε βάση τους ν. 3852/10
και 3943/11 δεν είναι πάντα εφικτή λόγω µη πλήρωσης των προϋποθέσεων. Συνεπεία των παραπάνω, υπάρχουν ορισµένοι
δήµοι, που είµαι σε θέση να γνωρίζω, όπως ο Δήµος Αιγάλεω, ο
Δήµος Ζωγράφου, που δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν ακόµα
και τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδά τους, όπως µισθοδοσία υπαλλήλων, βενζίνες κίνησης, τροφεία για τους παιδικούς σταθµούς,
λόγω της αδυναµίας εξυπηρέτησης των άλλων χρεών τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, κύριε Υφυπουργέ, ερωτάστε: Πρώτον,
σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ούτως ώστε να παρασχεθεί άµεσα βοήθεια σε συγκεκριµένους δήµους, οι οποίοι
αντιµετωπίζουν άµεσο και επιτακτικό πρόβληµα οικονοµικής επιβίωσης και δεύτερον, σκοπεύετε να προβείτε σε προπληρωµές
από τους ΚΑΠ στους δήµους αυτούς για την αντιµετώπιση των
άµεσων αναγκών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 264 παράγραφος
3 του ν. 3852/10;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην ερώτηση του κ.
Χαραλαµπόπουλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ.
Παρασκευάς Κουκουλόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο,.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Κυρία Πρόεδρε, το ζήτηµα της εξυγίανσης των οικονοµικών της αυτοδιοίκησης έχει µία αυτονόητη σηµασία έτσι κι
αλλιώς, γιατί είµαστε στην πρώτη χρονιά µιας δηµοτικής περιόδου που έχει σηµαδευτεί από τη µεγάλη τοµή του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»
και έχει τη σηµειολογία που είναι πολύ σηµαντική. Είναι πολύ σηµαντική έτσι κι αλλιώς, αφού το οικονοµικό πρόβληµα και ειδικότερα το δηµοσιονοµικό είναι το κεντρικό πρόβληµα της χώρας
και οι οργανισµοί αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού
είναι ένας αυτοτελής µεν, ενιαίος όµως φορέας της γενικής κυβέρνησης.
Θυµίζω ότι φέτος για πρώτη φορά στον προϋπολογισµό τον
οποίο ψηφίσαµε, αγαπητέ συνάδελφε, συµπεριλάβαµε και τους
φορείς γενικής κυβέρνησης, άρα, και τους ΟΤΑ: δηλαδή, συµµετέχουν στο έλλειµµα, το χρέος και όλα τα υπόλοιπα. Όπως θα
πω όµως, στη συνέχεια είναι µία πολιτική πολύ σηµαντικότερη
απ’ ό,τι νοµίζει κανείς. Θα τολµούσα να πω ότι είναι µία µείζων
πολιτική προτεραιότητα για τη χώρα και δεν αφορά κάποιες διευθετήσεις σε κάποιους αποκεντρωµένους θεσµούς. Δυστυχώς,
στις 31 Δεκεµβρίου, σε λίγες µέρες, οι ΟΤΑ θα κλείσουν περίπου
µε το έλλειµµα που είχαν και πέρυσι. Η επιταγή του νοµοθέτη να
ισοσκελίσουν τους προϋπολογισµούς το 2011 δεν επετεύχθη.
Δεν θα έλεγα την βαριά φράση ότι αφέθηκε η µεταρρύθµιση,
αλλά πολλές φορές στην πατρίδα µας εννοούµε τις µεταρρυθµίσεις µε µία λογική «ενσήµου σε βιβλιάρια»: δηλαδή, τις εκφωνούµε, τις ψηφίζουµε και κυκλοφορούµε µετά µε προµετωπίδα
αυτές τις µεταρρυθµίσεις. Η µεταρρύθµιση είναι µία πολύ σοβαρή υπόθεση από την οποία έχει διαρκή ανάγκη η πατρίδα µας
και σήµερα όσο ποτέ. Όµως, πρέπει, πρώτον, να έχεις βέβαια τη
φαντασία να τη σχεδιάσεις, µετά την τόλµη να την εκφωνήσεις
και να την ψηφίσεις και πολύ περισσότερη δύναµη και βάσανο
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να υποστείς µετά, για να την υλοποιήσεις.
Τα λέω αυτά εισαγωγικά και θα πω στη συνέχεια, κυρία Πρόεδρε, τι ακριβώς έχει γίνει διότι όσον αφορά το ζήτηµα της εξυγίανσης που έµοιαζε να είναι γράµµα κενό το τελευταίο εξάµηνο,
στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουµε προκαλέσει δυο αλλεπάλληλες µεγάλες αλλαγές που πέρασαν αφενός µέσα στο πρόσφατο
πολυνοµοσχεδίο, το ν.4024 και αφετέρου πρόκειται να ψηφιστούν –το πιθανότερο την άλλη βδοµάδα στη Βουλή µε το πολυνοµοσχέδιο που έρχεται και το οποίο συντονίζει το Υπουργείου
Οικονοµικών- διατάξεις µε τις οποίες οι ΟΤΑ της χώρας µπορούν
πλέον να βλέπουν την εξυγίανση τους σαν µια υλοποιήσιµη
πραγµατικότητα. Αυτό έχει τεράστια σηµασία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ )
Βέβαια, θα πω περισσότερα στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, για να µην καταχραστώ το χρόνο. Ας ακούσουµε τον συνάδελφο και θα συνεχίσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Χαραλαµπόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, είχα την ευκαιρία τις τελευταίες µέρες για
άλλη µια φορά να συνοµιλήσω µε αρκετούς δηµάρχους και αντιδηµάρχους οικονοµικών στην Αττική, ιδιαίτερα στη Β’ Περιφέρεια
της Αθήνας και όλοι σχεδόν αντιµετωπίζουν πρόβληµα διαχείρισης των οικονοµικών υποχρεώσεων τους, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Έχετε διατελέσει επιτυχώς δήµαρχος επί πολλά έτη στην
Κοζάνη. Είναι ευτύχηµα ότι είστε σε αυτή τη θέση, γιατί πρακτικά
ξέρετε να αντιµετωπίζετε και να δίνετε άµεσα λύσεις που δυστυχώς, δεν είχαν σχεδιαστεί από την αρχή µε τη µεταρρύθµιση του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Κάποιοι δήµοι έχουν επιβαρυνθεί λόγω επιπλέον αρµοδιοτήτων που απέκτησαν ακριβώς µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», χωρίς όµως,
παράλληλα να ενισχυθούν µε τους αντίστοιχους πόρους. Για παράδειγµα, οι υπηρεσίες πολεοδοµίας και κοινωνικής πρόνοιας
για ολόκληρο σχεδόν το δυτικό τοµέα της Αθήνας έχουν µεταφερθεί σ’ ένα δήµο, στο Δήµο Αιγάλεω, µαζί µε τις δαπάνες τους.
Έχουν µεταφερθεί σ’ ένα δήµο, ο οποίος είναι εξ αρχής ήδη
υπερχρεωµένος.
Άλλοι δήµοι έχουν συσσωρεύσει τόσο µεγάλο ποσοστό χρέους σε σχέση µε τα έσοδά τους και λόγω κακοδιαχείρισης, όπως
ανέφερα, σε βάθος χρόνου, ώστε να µην µπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους παρά τις φιλότιµες προσπάθειες
που κάνουν.
Το πρόβληµα εντείνεται ακόµη περισσότερο από τη συνεχόµενη µείωση των εσόδων των δήµων. Με τη µη πληρωµή πολλών
λογαριασµών της ΔΕΗ όπου ενσωµατώνονται τα δηµοτικά τέλη
και τα οικονοµικά των δήµων, αυτά δεν εισπράττονται λόγω της
µη είσπραξης των λογαριασµών της ΔΕΗ. Εξάλλου και τα κονδύλια του προϋπολογισµού του 2012 για τους δήµους, δηλαδή
οι ΚΑΠ και η ΣΑΤΑ, θα είναι µειωµένα σε ποσοστό 11,5% όπως
γνωρίζουµε, σε σχέση µε το 2011. Θα είναι δηλαδή, αν δεν απατώµαι, 500 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα.
Όσον αφορά τώρα τη δανειοδότηση των δήµων από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων παρατηρούνται και εκεί καθυστερήσεις κυρίως λόγω αντιρρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Να
µην ξεχνάµε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες συνοδεύονται και από
πρωτόγνωρές συνθήκες οικονοµικής στενότητας λόγω της κρίσης: ένα πρόβληµα µεγάλο που αντιµετωπίζει το σύνολο της
χώρας.
Η αλήθεια είναι ότι από την ψήφιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µέχρι
σήµερα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από την Κυβέρνηση
για τη διευκόλυνση και την εξυγίανση των υπερχρεωµένων
δήµων. Αναφέροµαι στα προγράµµατα εξυγίανσης του άρθρου
262, στη ρύθµιση οφειλών προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και στη ρύθµιση οφειλών προς το ΙΚΑ.
Μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές η πλειοψηφία των δήµων
αισιοδοξώ ότι θα γλιτώσει τα χειρότερα. Υπάρχουν όµως, αυτή
τη στιγµή κάποιοι δήµοι που αδυνατούν να εξοφλήσουν ακόµη
και εντάλµατα ύψους χιλίων ευρώ, κύριε Υφυπουργέ. Ακόµη
υπάρχουν δήµοι που κινδυνεύουν να αφήσουν απλήρωτο το προ-
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σωπικό τους λόγω της στενότητας που αντιµετωπίζουν.
Σε αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις θα αναφερθώ, σε δήµους
που εµφανίζουν µεγάλο ποσοστό χρέους, όπως είναι ο Δήµος
Ζωγράφου µε ποσοστό χρέους 148% επί των τακτικών εσόδων
και ο Δήµος Μεταµόρφωσης µε 145%, Τέλος, υπάρχουν δήµοι
που έχουν επιβαρυνθεί αρκετά από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» όπως
είναι η περίπτωση του Δήµου Αιγάλεω που ήδη αναφέρθηκα.
Πρέπει έτσι να δοθεί µια προτεραιότητα, διότι δεν υπάρχει µια
ιδιαίτερη αντιµετώπιση αυτήν τη στιγµή. Ένα πρώτο βήµα θα
ήταν ίσως η άµεση απόδοση στους δήµους των 107 εκατοµµυρίων ευρώ από τους παρακρατούµενους πόρους και η δέσµευση
ότι στο µέλλον οι πόροι αυτοί θα αποδίδονται στο σύνολό τους
άµεσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχετε ήδη δείξει την πολιτική σας βούληση να βρεθεί στα προβλήµατα αυτά λύση κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχατε
µε τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ στις αρχές Δεκεµβρίου. Χαιρετίζω τη δέσµευσή σας για την απευθείας απόδοση της ΣΑΤΑ
µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα ήθελα σε
αυτό µια απάντηση, κύριε Υφυπουργέ, για να το επιβεβαιώσουµε.
Έµαθα ότι χθες δόθηκαν 2.440.000 ευρώ στους δήµους σαν
προκαταβολή, µεταξύ των οποίων και σε δήµους της περιφέρειας µου, όπως στους Δήµους Δάφνης - Υµηττού, Αγίων Αναργύρων και Ελληνικού-Αργυρούπολης από τους ΚΑΠ έναντι των
εσόδων που δικαιούνται.
Ελπίζω να έχουµε καλύτερα νέα από την απάντησή σας, κύριε
Υφυπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Πάρης Κουκουλόπουλος, για τρία λεπτά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι στην ευχάριστη θέση να καταθέσω αφ’ ενός µεν τις προκαταβολές που έχουν δοθεί για την ταµειακή διευκόλυνση και να
επιβεβαιώσω βεβαίως –κι εδώ πάει το «ευχάριστη θέση»- αυτό
ακριβώς που είπατε για την ΣΑΤΑ και όχι µόνο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παρασκευάς
Κουκουλόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όπως σας είπα, κύριε συνάδελφε, στο πολυνοµοσχέδιο που
πρόκειται να έρθει –θα κατατεθεί εκτός απροόπτου, ίσως και
αύριο στη Βουλή ή τη Δευτέρα- από το Υπουργείο Οικονοµικών
υπάρχουν και συγκεκριµένες διατάξεις που δίνουν υπόσταση
στην τόσο απαραίτητη οικονοµική εξυγίανση των δήµων.
Θα πω µερικές απλές διαπιστώσεις που µας οδήγησαν να πάρουµε συγκεκριµένες αποφάσεις και να νοµοθετήσουµε πολύ
συγκεκριµένα, όπως σας είπα, το τελευταίο εξάµηνο και µε το ν.
4024 και µε το νόµο που έρχεται για ψήφιση στη Βουλή.
Πρώτον, να τελειώνουµε µε µία ιστορία που ισοπεδώνει τα
πάντα. Οι δήµοι, όπως είπε ο κ. Όλι Ρεν είναι οι λιγότερο χρεωµένοι δήµοι στην Ευρώπη. Υπάρχουν επιµέρους εικόνες, που βέβαια είναι κραυγαλέα αντίθετες µε αυτό, αλλά αυτό δεν αλλάζει
τη συνολική εικόνα.
Δεύτερον, αν κανείς ασχοληθεί συστηµατικά και όχι ισοπεδωτικά και οριζόντια, όπως συχνά συνηθίζουµε στην Ελλάδα, θα
διαπιστώσει ότι στον κάθε δήµο το πρόβληµά του –όπου υπάρχει
πρόβληµα- είναι οι διαφορετικής υφής αφετηρίες, άρα θέλει κι
άλλα εργαλεία για την αντιµετώπιση.
Τρίτον, η αδυναµία ισοσκέλισης, στην οποία αναφέρθηκα νω-
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ρίτερα, που υπήρξε το ’11, δηµιούργησε τροµακτικά προβλήµατα σ’ ένα νευρώνα του κράτους –έτσι πρέπει να βλέπουµε την
αυτοδιοίκηση µιλώντας γενικότερα, διότι παρέχει υπηρεσίες
στους πολίτες και έχει στα χέρια της συγκεκριµένες νευραλγικές
υπηρεσίες του ελληνικού κράτους- διότι παράλληλα µε τους
ελέγχους, την αλληλουχία παλιών και νέων ενταλµάτων κι όλα τα
υπόλοιπα πολλές φορές µε αυτό το παράδειγµα των 1000 ευρώ
που είπατε, είχαµε φαινόµενα σοβαρής δυσλειτουργίας. Κι όπως
είπα βέβαια, δεν µπορούµε να µιλάµε για εξυγίανση, όταν το ίδιο
το κεντρικό κράτος χρωστάει στους ΟΤΑ.
Έτσι λοιπόν, πολύ γρήγορα µνηµονεύω αυτά που ψηφίστηκαν
ή πρόκειται να είναι νόµος του κράτους σε πολύ λίγες ηµέρες
και θα επιτρέψουν να ξεκινήσει την 1-1-2012 σε τελείως διαφορετική βάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε επερωτώντα, κύριε Χαραλαµπόπουλε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Πρώτον, προωθείται συµψηφισµός των υποχρεώσεων των
ΟΤΑ προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία µε τα παρακρατηθέντα τους για τους δήµους που έχουν τέτοιο πρόβληµα.
Δεύτερον, ξεκινάµε από την επόµενη εβδοµάδα την αποπληρωµή των οφειλών του «ΘΗΣΕΑΣ» και ολοκληρώνουµε 31-1-12.
Δεν θα υπάρχει καµµία οφειλή. Όλο αυτό συµποσούται σε περίπου 700 εκατοµµύρια, όπως σας είπα και φεύγει από πάνω ένα
βάρος που είναι ουσιαστικά βάρος που το ίδιο το κράτος έχει
βάλει στην αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν και ληξιπρόθεσµες οφειλές
ύψους 1.300.000 στην αγορά, όπου δόθηκε µε το ν. 4024 ρευστότητα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τις επόµενες
εβδοµάδες ξεκινάει η χορήγηση δανείων γιατί λύθηκαν αυτά τα
προβλήµατα µε το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά σύµπτωση οριστικά
χθες και ξεκινάει η διαδικασία επιµήκυνσης δανείων των χρεωµένων δήµων για να χαµηλώσει η δόση τους. Τους δανείζουµε
χαµηλότοκα, για να υπάρξει µία µεγάλη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία, γι’ αυτό και µίλησα για µείζονα πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ναι, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω κι ευχαριστώ για την
ανοχή.
Παράλληλα µε άλλες ενέργειες που συµπεριλαµβάνονται στο
Πρόγραµµα «ΑΞΙΑ», που πρόκειται να ψηφίσουµε την άλλη εβδοµάδα, έχει σχεδιαστεί τους τελευταίους µήνες από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία και επικυρώθηκε από τη σηµερινή του
Υπουργείου Εσωτερικών, µία µεγάλη παρέµβαση µε άξονα την
τοπική αυτοδιοίκηση, που συµποσούται σε ένα ποσό περίπου 6
δισεκατοµµυρίων ευρώ, χωρίς ούτε 1 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό και µε το οποίο οι δήµοι, πρώτον, µπαίνουν µπροστά
στη µάχη κατά της ανεργίας, δεύτερον δίνουν µία πολύ µεγάλη
ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία και τρίτον, –για να µην
ξεφεύγουµε από το κεντρικό πρόβληµα της χώρας και αυτό το
λέω απολύτως εγγυηµένα και µιλάω µετά λόγου γνώσεως προφανώς- την 31-12-12 πρέπει να ξέρουµε όλοι στην Αίθουσα ότι
οι δήµοι θα συµβάλλουν πρώτοι και καλύτεροι στη δηµιουργία
πλεονάσµατος που είναι ένας δύσκολος, αλλά τόσο απαραίτητος
στόχος για τη χώρα. Και αναφέροµαι βεβαίως στο δηµοσιονοµικό πλεόνασµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εισερχόµαστε στην ειδική ηµερήσια διάταξη.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ψήφιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγµατος και του άρθρου 108 παράγραφος 6 του Κανονισµού της
Βουλής των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής:
α. «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)».
β. «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)».
Η ψήφιση από τη Βουλή γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 108, δηλαδή µπορούν να λάβουν το
λόγο όσοι έχουν αντιρρήσεις επί των παραπάνω προτάσεων δεδοµένου ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κανονισµού πριν
από δύο µέρες οι προτάσεις εγκρίθηκαν µε πλειοψηφία των 4/5.
Άρα, εδώ οι έχοντες αντιρρήσεις µπορούν να λάβουν το λόγο για
πέντε λεπτά.
Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Σκυλλάκο, έχετε το λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εµείς είµαστε αντίθετοι µε τις τροποποιήσεις. Όσον αφορά τη σύντµηση της προθεσµίας για να
γίνει δεύτερη ανάγνωση, αν είχαµε ξεκινήσει από την αρχή σε
τρεις-τέσσερις µέρες να γίνεται η δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή
έτσι να ξεκινούσε η τροποποίηση, δεν θα θέταµε ζήτηµα. Το θέµα
είναι γιατί αυτή τη στιγµή γίνεται αυτό.
Πρώτα-πρώτα, η Κυβέρνηση –η όποια κυβέρνηση- έχει στα
χέρια της το κατεπείγον, αλλά επειδή –επιτρέψτε µου να µην πω
την έκφραση «του συρµού»- όταν πάµε στο κατεπείγον, γίνεται
«το σώσε» και γράφουν οι εφηµερίδες κ.λπ., η Κυβέρνηση δεν
το θέλει αυτό. Από την άλλη τα σκληρά µέτρα σε βάρος των εργαζοµένων επείγουν την Κυβέρνηση. Ακούσαµε τον κ. Βενιζέλο,
όταν την άλλη φορά παραβιάστηκαν κάποιες προθεσµίες µε συναίνεση, για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Η συγκυρία λοιπόν,
και η αιτιολογία τού για ποιο λόγο γίνεται είναι για να εξυπηρετηθεί σήµερα η κυβερνητική πολιτική. Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν,
καταψηφίζουµε και είµαστε και αντίθετοι µ’ αυτήν την πολιτική,
αλλά και µε τα διαδικαστικά που διευκολύνουν αυτήν την πολιτική.
Το δεύτερο θέµα αφορά τα εισοδήµατα των εργαζοµένων στη
Βουλή. Αυτά που περιλαµβάνονται στις διατάξεις είναι η προσαρµογή στην ισχύουσα µισθολογική και γενικότερα οικονοµική πολιτική και της προηγούµενης κυβέρνησης και της σηµερινής.
Εµείς καταψηφίσαµε τα άρθρα που αφορούσαν το ενιαίο βαθµολόγιο-µισθολόγιο στο τελευταίο πολυνοµοσχέδιο. Επίσης, καταψηφίσαµε και τα άλλα µέτρα µείωσης του εισοδήµατος που
ίσχυσαν το περασµένο χρονικό διάστηµα.
Οι αλλαγές του Κανονισµού που αφορούν το προσωπικό έρχονται να προσαρµοστούν σ’ αυτή την κυβερνητική πολιτική απέναντι συνολικά στους εργαζόµενους. Θα µπορούσα να µην µπω
σε λεπτοµέρειες και να πω ότι και µόνο γι’ αυτό το λόγο τις καταψηφίζουµε. Θα πω όµως ορισµένα πράγµατα. Υπάρχει και εδώ
πέρα, όπως και στους άλλους εργαζόµενους, µείωση η οποία ξεπερνά και το 30% αν συµπεριλάβουµε και τις περικοπές που έγιναν στο προηγούµενο χρονικό διάστηµα, πριν απ’ αυτές εδώ τις
αλλαγές. Αυτό που ισχύει σ’ όλους τους δηµόσιους υπαλλήλους
και που ισχύει κι εδώ είναι το «κόψιµο» των επιδοµάτων. Επίσης,
αυξάνεται ο αριθµός των βαθµών, οπότε και απ’ αυτό µόνο το
γεγονός θα έχουµε µείωση του εισοδήµατος. Αν λάβουµε µάλιστα υπ’ όψιν τη φορολογία που χειροτερεύει για τους εργαζόµενους και τα «χαράτσια», η µείωση είναι πάρα πολύ µεγάλη.
Δεύτερο ζήτηµα: Είµαστε αντίθετοι µε την αξιολόγηση και γενικότερα στο δηµόσιο τοµέα και εδώ στη Βουλή, διότι στην αξιολόγηση υπεισέρχονται προσωπικά και κοµµατικά κριτήρια. Δεν
υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια. Μ’ αυτήν την έννοια λοιπόν, η
αξιολόγηση, ενώ θεωρητικά θα ήταν σωστή, στην πράξη εγκυµονεί τέτοιους κινδύνους και όλοι γνωρίζουµε αν στην αξιολόγηση έχουµε πραγµατική αξιοκρατία ή αν γίνονται υποκειµενικές
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ή κοµµατικές επιλογές.
Το τρίτο ζήτηµα είναι η κατάληψη θέσης ευθύνης, δηλαδή να
γίνουν κάποιοι προϊστάµενοι ή να καταλάβουν την οργανική θέση
εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι πολλοί οι εργαζόµενοι
στον ιδιωτικό τοµέα, είναι περίπου το 40% στο σύνολο των εργαζοµένων στη Βουλή.
Κατά τη γνώµη µας η Βουλή θα έπρεπε να δίνει το παράδειγµα
µε µόνιµο προσωπικό. Δεν πρέπει να έχει ούτε έκτακτο προσωπικό ούτε αορίστου χρόνου. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται και στον
υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα.
Στο όνοµα του ότι θέλουµε να διατηρούµε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων ιδιωτικού δικαίου για να καλύψουµε τις ανάγκες της
υπηρεσίας, τους δίνουµε το δικαίωµα να γίνουν µέχρι και προϊστάµενοι. Όλη αυτή η λογική υπονοµεύει τη µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων και γι’ αυτό είµαστε αντίθετοι. Ξέρουµε ότι
πολλοί από αυτούς είναι άξιοι να γίνουν προϊστάµενοι. Όµως,
άλλο είναι το ζήτηµα αρχής, το οποίο θέτουµε.
Επίσης, δεν συµφωνούµε µε την κατάργηση των οργανικών
θέσεων επειδή γίνεται παντού. Δεν λέω ότι πρέπει να τις συµπληρώσουµε, αλλά ας υπάρχουν.
Γενικά υπάρχει µια προσαρµογή σε όλα σχεδόν τα ζητήµατα
µε τις γενικότερες πολιτικές µε τις οποίες διαφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και εγώ εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ θέλω να δηλώσω την αρνητική
µας στάση στην πρόταση για τις τροποποιήσεις του Κανονισµού
της Βουλής που εισάγονται και συζητιούνται.
Για µεν την πρώτη πρόταση που αφορά το Κοινοβουλευτικό
Μέρος, η διαδικασία συζήτησης στις επιτροπές των νοµοσχεδίων
στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης, είναι σχετικά µια πρόσφατη διαδικασία. Δεν έχει ωριµάσει ώστε να συγκεντρώνει µια
πείρα ανάλογης αξίας και να αξιολογηθεί πλήρως. Και τώρα ερχόµαστε να την αλλάξουµε µετατρέποντας το χρονικό διάστηµα
από την πρώτη στη δεύτερη ανάγνωση από επτά µέρες σε δύο
µέρες. Αυτό ευνοεί, θα έλεγα, µία λειτουργία της Κυβέρνησης,
µία λειτουργία των Υπουργών. Εξασφαλίζει τη σύµφωνη γνώµη
πολλές φορές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά δεν ενισχύει
τη δυνατότητα της Μειοψηφίας και γενικότερα τη δυνατότητα
του κοινοβουλευτικού έργου µε άνεση χρόνου. Δεν παρέχει τη
δυνατότητα απάντησης από την πλευρά των Υπουργών όλων των
προτάσεων που κατατίθενται στις διαδικασίες των επιτροπών,
ώστε κάθε νοµοσχέδιο να τυγχάνει πληρέστερης επεξεργασίας.
Τέλος, δεν δίδεται µεγαλύτερη δυνατότητα συµµετοχής όλων
των Βουλευτών, αλλά και των Βουλευτών της Μειοψηφίας.
Νοµίζω ότι δεν είναι µια σωστή ρύθµιση. Θα το βρούµε µπροστά µας. Ελπίζω τουλάχιστον –κι αυτό δεν είναι πρόθεση του
Προεδρείου που εισηγήθηκε αυτή την πρόταση- από την πλευρά
των Υπουργών να µη γίνει κατάχρηση. Και σ’ αυτό χρειάζονται
όλοι οι Βουλευτές να αντιδράσουµε, είτε ψηφίζουµε είτε δεν ψηφίζουµε αυτή τη διάταξη.
Το Β’ Μέρος αφορά ζητήµατα προσαρµογής στις αλλαγές που
έγιναν και από τη συνολική κυβερνητική πολιτική, αλλά κυρίως
στις αλλαγές που έχουν θεσµοθετηθεί µε το νέο βαθµολόγιο-µισθολόγιο.
Το νέο βαθµολόγιο-µισθολόγιο δεν αποτελεί δικαίωση των πολύχρονων διεκδικήσεων και του συνδικαλιστικού κινήµατος και
της Αριστεράς, για ένα ενιαίο βαθµολόγιο-µισθολόγιο στο χώρο
του δηµοσίου, που θα εξορθολογίζει πραγµατικά τις δηµόσιες
λειτουργίες και θα αποκαθιστά κανόνες δικαιοσύνης, ισοτιµίας
και διαφάνειας. Πρόκειται για µια παρέµβαση που στο όνοµα του
ενιαίου βαθµολογίου-µισθολογίου καταργεί δικαιώµατα, ισοπεδώνει υπηρεσίες και υπακούει µόνο στη λογική της περικοπής
των δαπανών.
Οι υπάλληλοι της Βουλής υφίστανται και εκείνοι πολύ σηµαντική και πολύ µεγάλη µείωση των αποδοχών τους, µε πολλούς
και διάφορους τρόπους. Νοµίζω ότι για να γίνει αυτό, προετοιµάστηκε το κατάλληλο κλίµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως
ότι είναι προνοµιούχοι, ότι είναι «χαϊδεµένα παιδιά».
Ελπίζω να απολογηθούν όλοι όσοι ενορχήστρωσαν αυτήν τη
συκοφαντική εκστρατεία εναντίον όχι µόνο των εργαζοµένων της
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Βουλής, αλλά εναντίον όλων των εργαζοµένων του δηµοσίου.
Σιγά-σιγά θα µπουν και οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα, γιατί
και αυτοί ανεβάζουν το κόστος της παραγωγής. Αυτός είναι ένας
επαρκής λόγος για να µην ψηφίσουµε αυτές τις τροποποιήσεις
στον Κανονισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα επιταχύνω, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω, όµως, ότι υπάρχουν και κάποια ειδικότερα θέµατα. Τονίζουµε και εµείς ότι η αξιολόγηση είναι µια θετική έννοια, αλλά
δεν υπάρχουν εχέγγυα και όπου έχει υλοποιηθεί και όπου έχει
προωθηθεί σε όλους τους χώρους του δηµοσίου είναι µια καρικατούρα αυτής της θετικής έννοιας η εφαρµογή των συστηµάτων αξιολόγησης για την υποταγή των εργαζοµένων σε ένα
καλούπι που το καθορίζει η πολιτική εξουσία, που το καθορίζει
µια ιεραρχία, η οποία έχει άλλους σκοπούς, αδιαφανείς και λειτουργεί µε άλλες διαπλοκές και µε άλλους στόχους και όχι µε
στόχο την κοινωνική ωφέλεια. Από αυτήν την άποψη η συζήτηση
για την αξιολόγηση δεν µπορεί να περνάει τόσο απλά και είµαστε
αντίθετοι σ’ αυτό.
Σε κάποια ζητήµατα που ρυθµίζει ο Πρόεδρος, ορθά αναφέρεται η γνώµη της Επιτροπής Κανονισµού της Βουλής ως προϋπόθεση για την απόφαση του Προέδρου. Θεωρώ, µάλλον, ότι
είναι παράλειψη. Το θέτω και ως ερώτηµα, ότι θα ήταν πληρέστερο και επαρκέστερο από την άποψη και της αποτύπωσης της
πραγµατικής βούλησης το να αναφέρεται η σύµφωνη γνώµη της
Επιτροπής Κανονισµού της Βουλής.
Για την κατάργηση των οργανικών θέσεων, επίσης θα ήταν µια
πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή αν είχαµε έναν προγραµµατισµό, µια µελέτη ενός σύγχρονου οργανογράµµατος της Βουλής. Εκεί θα βλέπαµε ποιες θέσεις πρέπει να µειωθούν, ποιες
θέσεις πρέπει να προστεθούν, ποιες θέσεις πρέπει να αλλάξουν
περιεχόµενο. Ξέρω ότι οι οργανικές θέσεις της Βουλής ίσως είναι
υπερβολικές, ως εκ τούτου δεν θέτω ένα ζήτηµα ριζικής αντίθεσης στην εισαγόµενη τροποποίηση, αλλά είναι ένα ζήτηµα που
πρέπει να αντιµετωπιστεί συνολικά και όχι απλώς µε µια µείωση
των οργανικών θέσεων.
Είµαστε και εµείς υπέρ της µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Βουλής. Από αυτήν την άποψη και
η αξιοποίηση όλων των υπαλλήλων δεν πρέπει να γίνεται µε την
τµηµατοποίηση σε ιδιωτικού δικαίου, δηµοσίου δικαίου και όλα
αυτά.
Από εκεί και πέρα, πρέπει να µην προχωρήσει καµία ρύθµιση
που µειώνει και άλλο τις αποδοχές των εργαζοµένων. Επανέρχοµαι σ’ αυτό το ζήτηµα και γίνεται και επισφαλής η εργασιακή
σχέση και η θέση τους ως εργαζοµένων.
Για εµάς, αυτό είναι όχι µόνο πράξη δικαιοσύνης, αλλά και
προϋπόθεση εξόδου από την κρίση. Εάν δεν στηριχθούµε στους
εργαζόµενους, στο πραγµατικά παραγωγικό δυναµικό της
χώρας -και όπου δεν είναι παραγωγικό, άλλες είναι οι αιτίες για
τις οποίες δηµιουργείται αυτή η αρνητική κατάσταση- δεν µπορούµε να έχουµε έξοδο από την κρίση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, έχει ζητήσει το λόγο. Υποθέτω ότι έχει κάποιες αντιρρήσεις και ο κ. Γείτονας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ
µόνο σε ό,τι αφορά το Κοινοβουλευτικό Μέρος.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι έτσι όπως είναι διατυπωµένη και
στην εισηγητική έκθεση, αλλά και ως διάταξη, η τροποποίηση
αυτή ουσιαστικά αναιρεί το βασικό σκεπτικό µε το οποίο θεσµοθετήσαµε τη δεύτερη ανάγνωση. Το βασικό σκεπτικό ήταν να
υπάρχει ένας χρόνος ωρίµανσης -δεν µπορώ να βρω καταλληλότερη λέξη- για όλους µας, για εµάς τους Βουλευτές που είµαστε στην κάθε επιτροπή, για τους Υπουργούς, για φορείς οι
οποίοι υποβάλλουν απόψεις.
Πολύ σωστά προέβλεπε ο Κανονισµός –µε τη ρύθµιση την
οποία νοµίζω ότι εσείς είχατε εισηγηθεί- ότι στο µεταξύ οι Βουλευτές µπορούν να υποβάλλουν απόψεις και γραπτώς. Ερχόταν
ο Υπουργός στη δεύτερη ανάγνωση, έλεγε ποιες απ’ αυτές τις
απόψεις αποδεχόταν και γινόταν πάλι µία συζήτηση στα «καυτά»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ζητήµατα κάθε νοµοσχεδίου.
Θέλω να πω ότι η δεύτερη ανάγνωση πραγµατικά βοηθούσε
την αναβάθµιση του κοινοβουλευτικού έργου και ιδιαίτερα του
νοµοθετικού τοµέα. Φοβάµαι ότι αυτό θα γίνει κανόνας τώρα, δηλαδή το τριήµερο που βάζετε...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Διήµερο είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Διήµερο είναι; Εδώ το κείµενο
που έχω στα χέρια µου λέει: «Εφόσον σε κάθε περίπτωση το δεύτερο στάδιο απέχει τουλάχιστον τρεις ηµέρες από τη λήξη του
πρώτου». Έχει διορθωθεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Δώστε στον κ. Γείτονα
το κείµενο µετά την επεξεργασία στην επιτροπή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Δεν έχει σηµασία. Δεν υπάρχει
µεγάλη διαφορά µεταξύ διηµέρου ή τριηµέρου. Ακόµα χειρότερα
αν είναι διήµερο.
Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι σ’ αυτό το διάστηµα των δύο
ή τριών ηµερών δεν επιτελείται ο σκοπός για τον οποίο προβλέφθηκε η δεύτερη ανάγνωση. Εποµένως, νοµίζω ότι είναι µία
τρύπα στο νερό.
Επίσης, εγώ δεν µπορώ τουλάχιστον να ερµηνεύσω –δεν ξέρω
πως το ερµηνεύουν οι νοµικοί- πώς η Επιτροπή θα αποφασίζει.
Λέτε ότι θα αποφασίζει κατά την κρίση της, αν συντρέχει «σπουδαίος λόγος». Πώς η επιτροπή µπορεί να κρίνει τον σπουδαίο
λόγο; Δεν το θεωρώ τόσο απλό.
Άρα, θα έχουµε και προβλήµατα στην ερµηνεία. Θα έχουµε
ουσιαστικά στην Επιτροπή ατέρµονες ενδεχοµένως συζητήσεις
και περιττές, στείρες, συγκρούσεις και δεν επιτελείται ο σκοπός
της δεύτερης ανάγνωσης. Σ’ αυτό εκφράζω την ένσταση και την
ανησυχία µου.
Εν πάση περιπτώσει, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος για το
διάστηµα θητείας αυτής της Κυβέρνησης ευρείας στήριξης -που
έχει ένα συγκεκριµένο έργο και µια συγκεκριµένη αποστολή, δηλαδή να διεκπεραιώσει ταχύτερα ορισµένα νοµοσχέδια- θα µπορούσα κατ’ οικονοµία να δεχθώ κάτι τέτοιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Γείτονα.
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που έχει αντιρρήσεις.
Θα µου επιτρέψετε τώρα να πω ενηµερωτικά δύο-τρία πράγµατα. Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά την τροποποίηση για το Κοινοβουλευτικό Μέρος, θυµίζω και εγώ ότι είχα εισηγηθεί και µε
απόφαση της Ολοµέλειας στις 16 Ιουλίου 2010, πριν από ενάµιση
χρόνο δηλαδή, καθιερώσαµε το σύστηµα της διπλής ανάγνωσης
των νοµοσχεδίων κατά το στάδιο της επεξεργασίας τους στις αρµόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.
Όπως είχα πει τότε, η διπλή ανάγνωση είναι ένας θεσµός που
ισχύει σχεδόν σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο στόχος αυτής της διπλής ανάγνωσης είναι η δυνατότητα καλύτερης ποιοτικής επεξεργασίας
των νοµοσχεδίων και των προτάσεων νόµων ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης παρεµβάλλονται επτά µέρες, όπως θυµίσατε όλοι. Μετά ακολουθεί η δεύτερη
ανάγνωση. Εκείνο το διάστηµα αξιοποιείται και από τους Υπουργούς, µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι Βουλευτές και γενικότερα δίνεται η δυνατότητα ενός
χρόνου περισυλλογής στους Υπουργούς για να βελτιώσουν τη
νοµοθετική τους πρόταση.
Επίσης, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ισχύει παράλληλα και ο
θεσµός των επειγόντων νοµοσχεδίων για πολύ συγκεκριµένους
σπουδαίους λόγους –που και εκεί υπάρχουν- προκειµένου να
ολοκληρωθεί η νοµοθετική επεξεργασία. Τότε, υπάρχουν διαδικασίες, όπου το διάστηµα ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη
ανάγνωση είναι µικρότερο των επτά, για παράδειγµα, ηµερών.
Αυτό το είδα να εφαρµόζεται σε ορισµένες χώρες τους προηγούµενους µήνες.
Θυµίζω ότι η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου στις Βρυξέλλες που αφορούσε και την Ελλάδα, όπου εξασφαλίστηκε ένα πολύ σηµαντικό πακέτο στήριξης της χώρας
µας, θα έπρεπε να κυρωθεί απ’ όλα τα κοινοβούλια των χωρών
που συµµετέχουν στην Ευρωζώνη, δηλαδή από τα άλλα δεκαέξι
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κοινοβούλια.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, έγινε χρήση αυτού του συµπληρωµατικού θεσµού, δηλαδή της σύντµησης των προθεσµιών ανάµεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ανάγνωση, γιατί και οι χώρες
αυτές είχαν αποφασίσει ότι θα πρέπει να πάρουν γρήγορα τις
αποφάσεις που στήριζαν την Ευρωζώνη. Εµάς, βέβαια, µας ενδιέφεραν οι αποφάσεις των άλλων κοινοβουλίων, διότι στηρίζουν
πρωτίστως τη χώρα µας και τη διαφύλασσαν από χρεοκοπία.
Με βάση την εµπειρία της µέχρι τώρα εφαρµογής επί ενάµιση
χρόνο του θεσµού των δύο αναγνώσεων και της δεύτερης ανάγνωσης και µε βάση, επίσης, αυτή την εµπειρία, κύριε Γείτονα και θα θυµάστε πάρα πολύ καλά γιατί εσείς είστε πάντα στην
Αίθουσα αυτή- όπου ορισµένες φορές για πολύ συγκεκριµένους
λόγους η κυβέρνηση εισηγείτο και η επιτροπή αποφάσιζε τη συζήτηση νοµοσχεδίων και τελικώς την ψήφιση µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος που προβλέπεται από τον ισχύοντα Κανονισµό -όπου το κατεπείγον σηµαίνει µία µέρα συζήτηση στην επιτροπή και την επόµενη µέρα, µία µόνο µέρα συζήτηση στην
Ολοµέλεια- πρότεινα αυτό.
Υπήρχαν λόγοι επείγουσας διαδικασίας, αλλά επειδή δεν
υπήρχε άλλος ενδιάµεσος θεσµός, τότε πηγαίναµε σε αυτήν την,
ας µου επιτραπεί η έκφραση, «ακραία κοινοβουλευτική διαδικασία». Λέω ακραία από την άποψη της έλλειψης χρόνου για τη δυνατότητα ανάπτυξης όλων των επιχειρηµάτων από όλους τους
Βουλευτές. Είναι µια πολύ σφιχτή διαδικασία σε ό,τι αφορά τα
κατεπείγοντα νοµοσχέδια, γι’ αυτό έκανα αυτή την πρόταση
τώρα. Δεν την εισηγήθηκε η Κυβέρνηση.
Δεν είναι αλήθεια, επίσης ότι κάποιο Υπουργικό Συµβούλιο της
σηµερινής Κυβέρνησης του κ. Παπαδήµου, όπως διάβασα στις
εφηµερίδες πριν από µερικές εβδοµάδες ή η Κυβερνητική Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στον Πρόεδρο της Βουλής την
κατάργηση της δεύτερης ανάγνωσης. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Δεν έγινε τέτοια συζήτηση και µου το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός, ο κ. Παπαδήµος, ότι δεν συζήτησαν κάτι τέτοιο.
Είναι δικιά µου πρωτοβουλία µε βάση, επαναλαµβάνω, την εµπειρία αυτού του ενάµιση χρόνου. Δεν αποφασίζει κανείς Υπουργός µόνος. Δεν αποφασίζει κανείς άλλος µόνος, ούτε ο Πρόεδρος της Βουλής. Δίνεται η δυνατότητα στην επιτροπή που επεξεργάζεται το νοµοσχέδιο, εφόσον συντρέχει περίπτωση σπουδαίου λόγου, να αποφασίσει τη σύντµηση από επτά σε δύο
ηµέρες. Έτσι δίνεται η δυνατότητα το διήµερο αυτό να αξιοποιηθεί στην περίπτωση των επείγοντος χαρακτήρα ρυθµίσεων και
εκεί να έχει και την περισυλλογή του ο Υπουργός και να λάβει
υπ’ όψιν και τις παρατηρήσεις που γίνονται.
Σε ό,τι αφορά τα ερµηνευτικά θέµατα, όπως γνωρίζετε, οι διατάξεις αυτές πάντα ερµηνεύονται από τα συλλογικά όργανα στη
Βουλή, δηλαδή από την επιτροπή, εν προκειµένω.
Και σας θυµίζω και κάτι άλλο, κύριε Γείτονα, ότι στο ισχύον σύστηµα των κατεπειγόντων νοµοσχεδίων, η επιτροπή αποφασίζει
πάλι να γίνει συζήτηση σε µία µέρα µόνο στην επιτροπή και σε
άλλη µία µέρα στην Ολοµέλεια. Εδώ θα υπάρχει η δυνατότητα
της συζήτησης των δύο ή τριών ηµερών, όσες συνεδριάσεις χρειάζονται, για την πρώτη ανάγνωση, όπως και σε όλα τα άλλα νοµοσχέδια και επίσης, µετά το διήµερο θα γίνεται η δεύτερη
ανάγνωση. Πάντα, επαναλαµβάνω, µόνο µε απόφαση της επιτροπής που αποτελείται από τους συναδέλφους Βουλευτές όλων
των κοµµάτων.
Εποµένως, διατηρούµε σαφώς όλα τα θετικά του θεσµού της
διπλής ανάγνωσης που καθιερώσαµε και στο Κοινοβούλιο και θα
έλεγα ότι µε αυτή τη διάταξη που προτείνω και που µε τα 4/5 η
Επιτροπή Κανονισµού της Βουλής ενέκρινε, εκτιµώ ότι έτσι δεν
θα διατρέχουµε τον κίνδυνο να έρχονται µε τη µορφή του κατεπείγοντος τόσα νοµοσχέδια. Δηλαδή, κάτω από την οµπρέλα του
θεσµού του κατεπείγοντος να καλύπτονται ίσως ρυθµίσεις και
προτάσεις που δεν έχουν κατ’ ουσίαν την µορφή του επείγοντος
ή κατεπείγοντος. Είναι µια βελτίωση, αξιοποιώντας όχι µόνο τη
δικιά µας εµπειρία αυτό τον ενάµιση χρόνο εφαρµογής του θεσµού, αλλά, επαναλαµβάνω, αξιοποιώντας και την εµπειρία που
υπάρχει και στα άλλα κοινοβούλια.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ρυθµίσεις που αφορούν το Β’ Μέρος
του Κανονισµού, θα ήθελα να τονίσω ότι η βασική φιλοσοφία των
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διατάξεων που προτείνονται είναι η προσαρµογή στις αλλαγές
που επέφερε ήδη το ενιαίο µισθολόγιο και βαθµολόγιο για όλους
τους υπαλλήλους του δηµοσίου, δηλαδή προσαρµογές που κάνουµε και εµείς εδώ στη Βουλή, όπου βέβαια αυτό είναι αναγκαίο
και λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, γιατί πράγµατι υπάρχουν ιδιαιτερότητες
-αναφερθήκαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα- και σε σχέση µε τις
ώρες λειτουργίας, σε σχέση µε συνεδριάσεις που γίνονται από
το πρωί στις επιτροπές µέχρι το βράδυ και της Ολοµέλειας που
γίνονται πολλές φορές απόγευµα ή και µέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες, συνεδριάσεις που γίνονται στο Κοινοβούλιο, ακόµη και σε
Σαββατοκύριακα και σε ηµέρες αργιών.
Λαµβάνουµε υπ’ όψιν όλες τις ιδιαιτερότητες και όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλά δεν µπορούµε να µην προσαρµοστούµε -και σε αυτό συµφωνούµε όλοισε κανόνες που ψηφίστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα εδώ για
όλους τους υπαλλήλους του δηµοσίου. Πρέπει να έχουµε προσαρµογή και εδώ. Και βέβαια, το αποτέλεσµα αυτών των ρυθµίσεων πράγµατι επιφέρει και µειώσεις στις αποδοχές των
εργαζοµένων της Βουλής. Το έχουµε πει αυτό. Και έχουµε υπογραµµίσει και αναγνωρίσει και πρώτος εγώ -και το γνωρίζω ίσως
καλύτερα απ’ ό, τι γνωρίζει ο εκάστοτε Πρόεδρος της Βουλήςτο πόσο σκληρά εργάζονται οι υπάλληλοι: και απογεύµατα και
βράδια και αρκετές φορές και Σαββατοκύριακα. Θυµίζω πόσες
φορές στο πρόσφατο παρελθόν η Βουλή συνεδρίασε ακόµα και
Σάββατο και Κυριακή. Πρέπει, όµως, να συµµετάσχουµε όλοι
στις θυσίες, όπως συµµετέχουν και οι Βουλευτές. Θυµίζω για µία
ακόµα φορά ότι και µε δικές µου αποφάσεις, αλλά κυρίως µε εισηγήσεις που εσείς εγκρίνατε οµόφωνα, προχωρήσαµε και σε
περικοπές των αποδοχών των Βουλευτών που ξεπερνούν το
45%. Το ξαναλέω: Οι αποδοχές των Βουλευτών έχουν µειωθεί
πάνω από 45%. Όπως είπα, θα πρέπει να συµµετέχουµε όλοι στις
θυσίες, στις οποίες υποβάλλεται ολόκληρος ο ελληνικός λαός,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί το τεράστιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας. Άρα, συµµετοχή σε αυτές τις θυσίες έχουν και
οι εργαζόµενοι στη Βουλή.
Σε ό, τι τώρα αφορά την κατάργηση τριακοσίων κενών οργανικών θέσεων:
Δεν κάνουµε, κύριε Σκυλλάκο, την κατάργηση των τριακοσίων
θέσεων, επειδή στο δηµόσιο πιθανόν να γίνονται καταργήσεις
θέσεων. Δεν γίνεται γι’ αυτό το λόγο. Είχαµε ξεκινήσει από την
περασµένη άνοιξη µία ενδελεχή έρευνα, θα έλεγα, σε ό, τι αφορά
τις οργανικές θέσεις που έχουν θεσπιστεί κατά καιρούς στον Κανονισµό της Βουλής. Πράγµατι, αυτές οι τριακόσιες θέσεις, τις
οποίες καταργούµε τώρα, δεν χρειάζονται. Άλλωστε, δεν πληρώθηκαν ποτέ. Και καλώς δεν πληρώθηκαν ποτέ. Αυτές οι τριακόσιες οργανικές θέσεις δεν χρειάζονται. Γιατί να υπάρχουν στα
χαρτιά, αφού όλοι διαπιστώνουµε ότι δεν είναι χρήσιµες; Ίσως
κάποτε στο παρελθόν, όταν είχαν θεσµοθετηθεί, να υπήρχε η εντύπωση ότι και οι θέσεις αυτές θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Δεν χρειάζονται, όµως, από πλευράς θέσεων εκεί που προβλέπονται: διευθύνσεων, τµηµάτων, συγκεκριµένων χαρακτηριστικών κ.λπ.. Δεν χρειάζονται αυτές οι θέσεις. Γι’ αυτό το λόγο, µια
που κάνουµε τις αλλαγές στο Β’ Μέρος του Κανονισµού, πρότεινα και την κατάργηση αυτών των τριακοσίων κενών οργανικών
θέσεων.
Κατά διαστήµατα γράφονται πολλά για πολλές χιλιάδες υπαλλήλων στη Βουλή. Με αυτό τον τρόπο αδικείται και το Κοινοβούλιο, αλλά και οι εργαζόµενοι στη Βουλή. Όταν κάποιος ακούει ή
διαβάζει ότι είναι πολλές χιλιάδες οι εργαζόµενοι στη Βουλή, αδικούνται. Λέω, λοιπόν, ότι οι υπηρετούντες αυτή τη στιγµή στη
Βουλή είναι συνολικά χίλιοι διακόσιοι ενενήντα σε όλα τα τµήµατα, σε όλες τις διευθύνσεις, σε όλες τις υπηρεσίες της Βουλής: και του Νοµοθετικού Έργου και του Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, στις Διευθύνσεις Οικονοµικού, Προσωπικού, Διεθνών
Σχέσεων, κ.λπ.. Σε όλες τις διευθύνσεις, λοιπόν, σε όλες τις υπηρεσίες είναι χίλιοι διακόσιοι ενενήντα οι υπάλληλοι. Σε σύγκριση
µε το φθινόπωρο του 2009 έχουµε µία µείωση κατά ογδόντα του
αριθµού των υπηρετούντων στη Βουλή. Τότε ήταν χίλιοι τριακόσιοι εβδοµήντα. Στο διάστηµα αυτό των δύο ετών έχουµε µείωση
κατά ογδόντα, γιατί, όπως είχαµε πει, όταν κάποιος αποχωρεί
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συνταξιοδοτούµενος, δεν κάνουµε κάλυψη των θέσεων αυτών.
Δεν υπάρχει λόγος. Έχουµε, λοιπόν, µια µείωση του αριθµού των
υπηρετούντων στη Βουλή σηµαντική, κατά ογδόντα –επαναλαµβάνω- υπαλλήλους στο διάστηµα αυτό.
Να επαναλάβω για µία ακόµα φορά µε την ευκαιρία αυτή ότι,
πέραν του ότι έχει προχωρήσει η µείωση του αριθµού των υπαλλήλων κατά ογδόντα, δεν γίνεται καµµία πρόσληψη. Θυµίζω, επίσης, πως εάν και όταν χρειαστεί να γίνουν προσλήψεις για
κάλυψη πραγµατικά µεγάλων αναγκών στη Βουλή, σύµφωνα µε
την αλλαγή του Κανονισµού που είχα εισηγηθεί και που οµόφωνα
επίσης είχατε εγκρίνει τον Ιούλιο του 2010, οι προσλήψεις αυτές
θα γίνονται µόνο µέσω ΑΣΕΠ. Επίσης, δεν επιτρέπεται πλέον,
σύµφωνα µε την αλλαγή του Κανονισµού που κάναµε τότε, η µετατροπή των σχέσεων εργασίας των υπηρετούντων µετακλητών
υπαλλήλων στη Βουλή. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η µονιµοποίηση.
Η Βουλή έχει γυρίσει σελίδα σε ό, τι αφορά αυτό το θέµα για να
υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, να υπάρχει απόλυτη αξιοκρατία, για
να µην γίνεται στόχος το Κοινοβούλιο, δικαίως ή αδίκως, αλλά
και οι εργαζόµενοι να µην γίνονται στόχος επικριτικών σχολίων.
Δεν γίνονται προσλήψεις, µειώνεται ο αριθµός των υπαλλήλων
και αν χρειαστεί θα γίνονται προκηρύξεις µόνο µέσω ΑΣΕΠ και
δεν επιτρέπεται µε κανέναν άλλον τρόπο, επαναλαµβάνω, η µονιµοποίηση µετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι µετακλητοί, όπως
γνωρίζετε, αποχωρούν όταν λήξει η ιδιότητα του µετακλητού
υπαλλήλου.
Άλλωστε επειδή στην ειδικότητα των στενογράφων η Βουλή
έχει πολύ µεγάλες ανάγκες, πέρυσι είχαµε προκηρύξει τον διαγωνισµό µέσω του ΑΣΕΠ που διεξήγαγε τον διαγωνισµό αυτό.
Είχαν υποβάλλει αιτήσεις για συµµετοχή σε αυτόν τον διαγωνισµό περί τα πεντακόσια άτοµα. Οι θέσεις που είχαµε προκηρύξει
ήταν δεκαοκτώ. Τελικώς, µόνο δεκατέσσερις πέτυχαν σε αυτόν
τον διαγωνισµό, γιατί ήταν πάρα πολύ απαιτητικός. Όπως είναι
αυτονόητο στενογράφος γίνεσαι µόνο εάν ξέρεις πολύ καλά στενογραφία, διαφορετικά δεν µπορεί να περάσει κανείς στο διαγωνισµό αυτό. Είδαµε ότι έµειναν και κενές θέσεις. Ορισµένες
φορές, επίσης, ακούγαµε –και θα ακούγατε και εσείς- και θα διαβάζατε σχόλια «µα, τι θέλει η Βουλή και κάνει την προκήρυξη για
στενογράφους και δεν ψάχνει στο δηµόσιο να κάνει µετατάξεις;».
Μάλιστα κάποιος δηµοσιογράφος είχε την ευφυή ιδέα να γράψει
ότι πλεονάζουν τόσοι εργαζόµενοι στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος, να γίνουν µε ειδικές µετατάξεις στενογράφοι στη
Βουλή. Φαίνεται ότι αγνοούσε πως οι κλειδούχοι ή οι οδηγοί ή
άλλες ειδικότητες του ΟΣΕ ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας
δεν γνωρίζουν στενογραφία. Δεν υπάρχουν στενογράφοι. Είχαµε
κάνει πρόσκληση, εάν θέλει κάποιος να αποσπαστεί ή να µεταταγεί ως στενογράφος στη Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν στενογράφοι στο δηµόσιο. Και στενογράφοι χρησιµοποιούνται όχι
µόνο στο δικό µας Κοινοβούλιο, αλλά και σε όλα τ’ άλλα κοινοβούλια του κόσµου, γιατί οι τεχνολογίες, παρά την ανάπτυξη που
έχουν, δεν έχουν βρει µέχρι τώρα τον τρόπο να αντικατασταθεί
ο άνθρωπος - στενογράφος που πρέπει να κρατήσει επακριβώς
και µε πιστότητα τα Πρακτικά, από οποιοδήποτε άλλο τεχνικό
µέσο. Δηλαδή η µαγνητοφώνηση και µόνο των συζητήσεων δεν
αρκεί. Διότι, όταν γίνεται διάλογος και µάλιστα µερικές φορές
ταυτόχρονα επί παραδείγµατι διάλογος, αυτά δεν µπορούν να
αποδοθούν. Γι’ αυτό σε όποιο Κοινοβούλιο του κόσµου και εάν
πάει κανείς, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν στενογράφοι.
Ωστόσο, κλείνω λέγοντας ότι µε δεδοµένο του ό,τι υπάρχει δέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σµευση, λόγω της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας και
των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα µας για το πάγωµα
των προσλήψεων για ένα διάστηµα και οι δεκατέσσερις στενογράφοι οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις και πέτυχαν, µετά από αυτές
τις απαιτητικές εξετάσεις, δεν έχουν µέχρι τώρα προσληφθεί. Θα
καταστεί δυνατή η πρόσληψή τους όταν αρχίσουν να γίνονται και
πάλι προσλήψεις και στο υπόλοιπο δηµόσιο. Και εµείς, δηλαδή,
έχουµε παγώσει αυτήν τη στιγµή, επαναλαµβάνω, τη διαδικασία
των προσλήψεων των επιτυχόντων.
Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ήθελα να πω ότι δίνουµε τη δυνατότητα ισότιµης συµµετοχής αυτών των υπαλλήλων, οι οποίοι είναι µόνιµοι στη Βουλή,
όπως και στον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα. Οι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καλύπτονται από τη µονιµότητα. Δεν έχουν την
ανασφάλεια της ενδεχόµενης απόλυσης. Δίνουµε όµως τη δυνατότητα και αυτοί να συµµετέχουν στις κρίσεις και να αναλαµβάνουν διάφορες θέσεις ευθύνης όπως και οι άλλοι συνάδελφοί
τους, γιατί έχουν πάρα πολλά χρόνια στη Βουλή, έχουν εµπειρία
και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την παρατήρηση του κ. Δρίτσα στις περιπτώσεις που προβλέπεται η γνώµη της Επιτροπής Κανονισµού
πριν εκδοθεί απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ο κ. Δρίτσας
ζήτησε να προστεθεί το σύµφωνη γνώµη και όχι απλή γνώµη της
Επιτροπής Κανονισµού. Δεν έχω αντίρρηση ως προς αυτό. Αντί,
λοιπόν, στο κείµενο να υπάρχει ότι απαιτείται γνώµη της Επιτροπής, να προστεθεί η λέξη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής σε ό,τι
αφορά τις προτάσεις ή τις αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και της Επιτροπής Κανονισµού για την πολύ αναλυτική συζήτηση που κάναµε,
όπως είπα, στις αρχές της εβδοµάδας και καταλήξαµε σε αυτές
τις αλλαγές του Κανονισµού. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω
και τους συναδέλφους στην Ολοµέλεια που κατέθεσαν τις δικές
τους προτάσεις ή απόψεις ως έχοντες κάποια αντίρρηση.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των προτάσεων του
Προέδρου της Βουλής: α. «Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)» και β. «Για την
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνονται δεκτές οι παραπάνω προτάσεις
κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτές, δεκτές.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς οι προτάσεις
του Προέδρου της Βουλής: α. «Για την τροποποίηση διατάξεων
του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό)» και β.
«Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής
(Μέρος Β’)», έγιναν δεκτές κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο, κατά πλειοψηφία.
Παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση
στο σύνολο των προτάσεων του Προέδρου της Βουλής: α. «Για
την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό)» και β. «Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β’)».
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς παρεσχέθη η
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΑ’ - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Επανερχόµεθα τώρα
στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 305/12-12-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τους Υπουργούς
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονοµικών, σχετικά
µε την καταβολή των δεδουλευµένων και των επιδοµάτων των
εργαζοµένων στο ξενοδοχείο «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ».
Η κ. Καλαντίδου έχει το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξει
την επίκαιρη ερώτησή της. Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να πω ότι
και αυτό ήταν µία από τις αλλαγές που είχα εισηγηθεί τον Ιούλιο
του 2010 για να δώσουµε τη δυνατότητα στους Βουλευτές να
καταθέσουν περισσότερο αναλυτικά τις ερωτήσεις τις οποίες
υποβάλλουν.
Ορίστε, κυρία Καλαντίδου, έχετε το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κύριε Υπουργέ, από τις 2-12-2011 οι εργαζόµενοι στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» στο
Νέο Μαρµαρά Χαλκιδικής και έπειτα από αποφάσεις των γενικών
συνελεύσεων των Σωµατείων τους βρίσκονται σε σαρανταοκτάωρες επαναλαµβανόµενες απεργιακές κινητοποιήσεις για να
διεκδικήσουν δεδουλευµένα. Η εταιρεία τους οφείλει µισθούς
Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου, Νοεµβρίου και τώρα και τον Δεκέµβριο
πια, µε επίδοµα άδειας από το καλοκαίρι και το δώρο των Χριστουγέννων που είναι πολύ κοντά και το βάζουµε ακριβώς γιατί
ξέρουµε από τη µία τη δυσκολία που έχουν πολλές επιχειρήσεις,
αν θέλετε, και από την άλλη τη µεγάλη ανάγκη που έχουν οι εργαζόµενοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Τρεις ηµέρες βέβαια µετά την έναρξη της απεργίας η εργοδοσία κατέβαλε τη µισθοδοσία του Σεπτεµβρίου σε µέρος των εργαζοµένων.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, µε λεπτοµέρεια να µας πείτε αν
γνωρίζετε εσείς από τη διαδικασία πώς και τι.
Οι εργαζόµενοι, βέβαια, βρίσκονται σε απελπιστική θέση που
εξελίσσεται τραγικά, αφού εκτός των άλλων, αντιµετωπίζουν,
κύριε Υπουργέ, την ένταση της τροµοκρατίας µε µηνύσεις από
την εργοδοσία, συλλήψεις από την Ελληνική Αστυνοµία για τις
απεργιακές τους κινητοποιήσεις, έναν εκβιασµό. Απειλές από την
εργοδοσία, ακριβώς για να περιορίσουν την απεργιακή τους κινητοποίηση, να µαζέψουν τον αγώνα τους, να φοβηθούν, να σκύψουν το κεφάλι.
Όµως εµείς θέλουµε στην απάντησή σας ή στα µέτρα που θα
πάρετε, να λάβετε υπ’ όψιν σας και αυτό: Ότι η προηγούµενη
σεζόν για το συγκεκριµένο ξενοδοχείο ήταν µία από τις καλύτερες από πλευράς πληρότητας και τζίρου για την εταιρεία. Έχετε,
βέβαια, υποχρέωση να λάβετε τα συγκεκριµένα µέτρα και πάρα
πολύ σύντοµα, ώστε οι εργαζόµενοι να πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους, παίρνοντας υπ’ όψιν –και για µας είναι σοβαρό- ότι
πλησιάζουν οι γιορτές και επίσης λαµβάνοντας υπ’ όψιν το ότι οι
εργαζόµενοι τόσους µήνες µε καλή πίστη και υποµονή έκαναν
ακόµη και συµβιβαστικές προτάσεις προς την εργοδοσία, αλλά
η αµοιβή τους ήταν εµπαιγµός, απειλές, µηνύσεις, δικαστήρια
και φυσικά η φτώχεια στις οικογένειές τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε την
κ. Καλαντίδου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.
Ιωάννης Κουτσούκος, έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, θα συµφωνήσω µαζί σας ότι αυτή η χρονιά
ήταν καλή για τον τουρισµό στη χώρα µας. Και αυτό είναι ίσως
ένα παρήγορο σηµείο για τη δεινή οικονοµική θέση που βρίσκεται η Ελλάδα, µε δεδοµένο ότι όπως έχουν πει πολλοί ο τουρισµός αποτελεί τη βαριά βιοµηχανία.
Στοιχεία δεν έχω συγκεκριµένα για το πώς πήγε το «Πόρτο
Καρράς». Όµως, εµπιστεύοµαι αυτά που λέτε εσείς. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο που κινήθηκε ο τουρισµός είµαι βέβαιος ότι και
η συγκεκριµένη επιχείρηση –την οποία δεν γνωρίζω, γιατί δεν την
έχω επισκεφθεί, αλλά έχω διαβάσει ότι είναι από τις καλύτερες
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στη χώρα µας µε µεγάλες επενδύσεις- θα πήγε πάρα πολύ καλά.
Επειδή, κυρία συνάδελφε, έχουµε αυτήν την περίοδο επιχειρήσεις που λόγω της κρίσης έχουν πτώση του τζίρου τους, έχουν
ζηµιές και αδυνατούν να πληρώσουν τους εργαζόµενους, ενδεχοµένως θα κατανοούσαµε και θα αναζητούσαµε άλλες λύσεις
σε αυτήν την περίπτωση. Δεν κατανοώ γιατί µια επιχείρηση που
είναι σε έναν τοµέα που πήγε καλά και είχε και πληρότητα δεν
πληρώνει τους εργαζόµενους, πράγµα που είναι υποχρέωσή της.
Πρέπει να σας πω ότι τα δεδουλευµένα και χρωστούµενα –
µιας και µου ζητήσατε στοιχεία- είναι πάνω από 1.100.000 ευρώ.
Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει υποβάλει µηνυτήριες αναφορές
κατά πέντε επιχειρήσεων του οµίλου, για την «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ
Α.Ε.», η οποία χρωστάει περίπου 1.100.000 ευρώ δεδουλευµένα
άδειες και επιδόµατα αδειών των µηνών Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου, για την επιχείρηση «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ - ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», για
την επιχείρηση «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ - ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.», για την επιχείρηση «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» και για την επιχείρηση «Πόρτο
Καρράς - Βίλα Γαλήνη» που είναι πολύ µικρότερα ποσά.
Η επιχείρηση, στη συνέχεια, ανακοίνωσε, όπως και εσείς είπατε, ότι πλήρωσε το µήνα Σεπτέµβριο. Έγινε καινούργια παρέµβαση της Επιθεώρησης Εργασίας στις 4 Δεκέµβρη και ζήτησε
στοιχεία για τα δεδουλευµένα του Νοεµβρίου, τα οποία έπρεπε
να καταβληθούν µέχρι 15 του µήνα, γιατί αυτό προβλέπεται από
τη συλλογική σύµβαση. Ακόµα δεν έχω την αναφορά. Σε κάθε
περίπτωση, θα ακολουθηθεί και εδώ η νόµιµη διαδικασία, δηλαδή
η υποβολή µηνυτήριων αναφορών.
Και επειδή, όπως εύστοχα σηµειώσατε, έρχεται και η ώρα που
πρέπει να πληρωθεί το δώρο, θέλω από το Βήµα αυτό να πω δυο
πράγµατα, ότι το δώρο δεν καταργήθηκε, όπως έλεγαν ορισµένα
κυριακάτικα πρωτοσέλιδα. Είναι υποχρέωση και υπάρχει και αυτόφωρη διαδικασία.
Άρα, λοιπόν, δεν θέλουµε να χαρίσουµε σε κανέναν ούτε να
παίξουµε. Οι υπηρεσίες θα κάνουν τη δουλειά τους, γιατί οι επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα ωφελήθηκαν τα µάλα από την
πολιτική της Κυβέρνησης: επενδύσεις, µέτρα για τη διατήρηση
της απασχόλησης µε ενίσχυση της ασφαλιστικής εισφοράς, µείωση του ΦΠΑ. Δεν θέλουµε να κατανοήσουµε οποιαδήποτε δικαιολογία σε βάρος των εργαζοµένων.
Αφήνω για τη δευτερολογία µου, κυρία συνάδελφε, να συζητήσουµε για τη δικαστική διένεξη, στην οποία έχει εµπλακεί η διοίκηση της εταιρείας µε τους εργαζόµενους και η οποία φοβάµαι
ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά. Καλό είναι τα πράγµατα να λύνονται µε άλλο τρόπο και όχι µε τα δικαστήρια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουτσούκο, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η κ. Σοφία Καλαντίδου, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, έχει το λόγο για να δευτερολογήσει επί της επίκαιρης ερώτησής της.
Σας ακούµε, κυρία Καλαντίδου.
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας πω
κατ’ αρχάς το στοιχείο που έχω εγώ για την επιχείρηση ως προς
το προηγούµενο διάστηµα. Είναι στοιχείο του Εργατικού Κέντρου Χαλκιδικής. Δεν νοµίζω ότι πέφτουν έξω. Μιλάνε για 13%
αύξηση στην πληρότητα στο συγκεκριµένο ξενοδοχείο και 5%
αύξηση στον τζίρο για το πρώτο οκτάµηνο του 2011.
Παρ’ όλα αυτά, χαίροµαι που και εσείς ο ίδιος είπατε –γιατί το
είχα σηµειωµένο για τη δευτερολογία µου- ότι κέρδισαν πάρα
πολλά οι επιχειρήσεις, οι µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες όχι
µόνο –και αυτό το θέλαµε όλοι- από την τουριστική κίνηση, στην
οποία ευτυχώς δεν είχαµε σηµεία κρίσης, αλλά και από την πολιτική που εφαρµόσατε τα προηγούµενα χρόνια. Εσείς αναφερθήκατε στο ΦΠΑ.
Εγώ θα αναφέρω και ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Θα πω ότι σε
µια χούφτα µεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παραχωρήσαµε
και ακτές και λιµάνια και δηµόσιες εκτάσεις, τους ενισχύσαµε,
τους προσφέραµε φθηνό εργατικό δυναµικό, γιατί ενώ έχουν χαµηλούς µισθούς οι εργαζόµενοι, η µαύρη εργασία οργιάζει στο
χώρο και η µαθητεία συµβάλλει σε ακόµη µεγαλύτερη κερδοφορία µε ένταση της εκµετάλλευσης. Έχουµε µε το προτελευταίο
νοµοσχέδιο την κατάργηση στην ουσία της εβδοµαδιαίας ανά-
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παυσης. Έχουµε την κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών.
Και όλα αυτά γίνονται στο όνοµα της ανάπτυξης του τουρισµού.
Παρόλα αυτά είναι µία ανάπτυξη του τουρισµού, που φαίνεται
ότι η Κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν, του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και η συγκυβέρνηση
των τριών κοµµάτων, θεωρεί ότι ταυτίζεται µε την άποψη που
έχει η εργοδοσία ότι ο τουρισµός πρέπει να είναι µία ακριβή πολυτέλεια για να αποδίδει τα µέγιστα και ταυτόχρονα οι εργαζόµενοι να είναι δούλοι και να µην διεκδικούν τίποτα.
Εγώ θέλω να πω ότι χωρίς εργαζόµενους –και το παραδέχεστε
και εσείς, είναι σίγουρο- δεν δουλεύει κανένα ξενοδοχείο. Οι
µόνοι που δεν το παραδέχονται είναι οι µεγαλοξενοδόχοι.
Πάντως η ζωή απέδειξε -και δεν το λέω για εσάς, κύριε
Υπουργέ, µάλλον το ξέρετε καλύτερα από όλους, αλλά για τους
εργαζόµενους που µας ακούν- ότι δεν είχε και δεν έχει αποτέλεσµα η παθητική στάση των εργαζόµενων, ούτε η συγκατάβαση
στις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις. Οι λογικές της υποταγής
του εργοδοτικού, του κυβερνητικού συνδικαλισµού ωφέλησαν
τελικά µόνο τους µεγάλους επιχειρηµατικούς κολοσσούς.
Το Υπουργείο, η Κυβέρνηση και τα τρία κόµµατα που συγκυβερνούν πρέπει να πάρετε µέτρα για τους διακόσιους σαράντα
µε σύµβαση αορίστου χρόνου –γιατί µόνο τόσοι είναι µε σύµβαση αορίστου χρόνου- για τους πάνω από εξακόσιους µε συµβάσεις οχτάµηνες, τετράµηνες, εξάµηνες, που πολλοί έχουν
απολυθεί και δεν έχουν πάρει ούτε το επίδοµα αδείας που τους
αντιστοιχεί και το συνολικό ποσό –το αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής- για πάνω από 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Τα κόµµατα που συγκυβερνούν -κύριε Υπουργέ σε εσάς το
απευθύνω, γιατί κι εγώ συγκλονίστηκα, επηρεάστηκα απ’ αυτό
διάβασα στον Τύπο της Χαλκιδικής- πρέπει να ακούσετε τους µαθητές. Τα παιδιά δηλαδή των εργαζοµένων έχουν στείλει ένα
γράµµα σε εφηµερίδα της Χαλκιδικής και δηλώνουν: «Μας στενοχωρεί πολύ το γεγονός που τώρα οι γονείς µας για την απεργία φεύγουν και το πρωί και το βράδυ, διότι απεργούν και πρέπει
να είναι εκεί στην απεργία, για να διεκδικήσουν κάτι που τους
ανήκει». Αναρωτιούνται λοιπόν και αγωνιούν: «Αν δεν πληρωθούν
τι θα κάνουµε; Τι Χριστούγεννα και τι Πρωτοχρονιά θα κάνουµε;».
Εµείς λοιπόν, το ΚΚΕ, σ’ αυτά τα παιδιά, πρώτα απ’ όλα υποσχόµαστε ότι θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να µην περάσει η
τροµοκρατία και σπάσει ο αγώνας των γονιών τους. Θα είµαστε
δίπλα τους µέχρι να πάρουν και το τελευταίο ευρώ µε όποιο κόστος. Και βέβαια υποσχόµαστε ότι θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις, ότι µέσα από την ενίσχυση του ταξικού συνδικαλιστικού
κινήµατος θα φέρουµε καλύτερες µέρες για τις λαϊκές οικογένειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ιωάννης Κουτσούκος, έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Είναι πράγµατι πάνω από εννιακόσιοι εργαζόµενοι, κυρία συνάδελφε, στους οποίους οφείλονται αυτά τα
χρήµατα και αντιλαµβάνοµαι ότι και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους και τις µέρες των γιορτών που έρχονται, είναι ιδιαίτερα δραµατικό να µένουν απλήρωτοι, όταν έχουν δουλέψει.
Στην πρωτολογία µου είπα ευθέως ότι θεωρώ αδικαιολόγητη τη
στάση της επιχείρησης. Γιατί εδώ σ’ αυτό το Βήµα της Βουλής
έχω απαντήσει σε συνάδελφό σας σε άλλη περίπτωση µίας επιχείρησης που περνάει τεράστια κρίση και έχει αδυναµία, ότι κατανοούσα. Δεν κατανοώ, λοιπόν, όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι
πήγαν καλά τα πράγµατα.
Δεν ξέρω τι δεσµεύσεις, προβλήµατα ρευστότητας ενδεχόµενα να έχουν, όµως δεν χρειάζεται να µπαίνεις σε µία διαδικασία αντιπαράθεσης µε τους εργαζόµενους µέσα από µηνύσεις,
η οποία στη συνέχεια να οδηγεί σε µηνύσεις από την πλευρά του
συνδικάτου και να µην προσπαθείς να έχεις µία καλή σχέση µε
ανθρώπους που θα τους χρειαστείς και του χρόνου. Γιατί όπως
ξέρετε αυτές οι επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας κι αν δεν δουλέψουν οι εργαζόµενοι, αν δεν έχουν έναν
επαγγελµατισµό απαιτούµενο για την ποιότητα των υπηρεσιών
που πρέπει να προσφέρουν, ούτε η επιχείρηση θα πάει καλά. Λυ-
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πάµαι, λοιπόν, γι’ αυτήν την εξέλιξη.
Σας είπα ότι οι υπηρεσίες έχουν κάνει τη δουλειά τους υποβάλλοντας µηνυτήριες αναφορές για τα προηγούµενα. Η επιχείρηση ανακοίνωσε ότι πλήρωσε το Σεπτέµβρη, γίνεται έλεγχος
για τον Νοέµβρη και θα γίνει έλεγχος µε βάση και αυτά που
ισχύουν -και έκανα ειδική αναφορά για το δώρο- για το αµέσως
επόµενο διάστηµα.
Εµείς το µόνο που µπορούµε να κάνουµε πέραν απ’ αυτά, δηλαδή τα νοµικά µέσα µε τις µηνυτήριες αναφορές που λειτουργούν ως πίεση προς την επιχείρηση, είναι να δώσουµε οδηγίες
προς τη Διεύθυνση της Επιθεώρησης της Κεντρικής Μακεδονίας
να πάρει την πρωτοβουλία µιας τριµερούς συµφιλιωτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε δεσµεύσεις την εταιρεία απέναντι
στους εργαζόµενους. Αυτό σας διαβεβαιώνω ότι µπορώ να το
πράξω. Και θα καλούσα και από το Βήµα της Βουλής τους ανθρώπους της εταιρείας -οι οποίοι, όπως κι εσείς είπατε, έχουν
τύχει πάρα πολλών προνοµίων από το ελληνικό κράτος και που
πολλές φορές τα εκµεταλλεύονται, καταστρατηγώντας ακόµα
και την εργατική νοµοθεσία, δηλαδή, ενώ τους έχουµε δώσει τη
δυνατότητα να έχουν µαθητές σε ένα ποσοστό, αυτοί το υπερβαίνουν, γι’ αυτό φέτος στο πρόγραµµα των ελέγχων του ΣΕΤΕ
ο τουρισµός µετά το τέλος της σεζόν ήταν στους στόχους των
ελέγχων, που βέβαια, γίνονται κι αυτές κάτω από τις συγκεκριµένες δυνατότητες του σώµατος- να αναλάβουν τις δεσµεύσεις
να δώσουν ένα χρονοδιάγραµµα εξόφλησης των δεδουλευµένων
προς τους εργαζόµενους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Γιάννη Κουτσούκο.
Πριν συνεχίσουµε µε την επίκαιρη ερώτηση του κ. Σκυλλάκου,
είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που µας βλέπουν και µας ακούν τα
παιδιά του Πειραιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 27ο Δηµοτικό Σχολείο του Πειραιά µας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη επίκαιρη ερώτηση είναι η τρίτη µε αριθµό 306/12-122011 δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στον όµιλο «Αφοί Σαράντη».
Ορίστε, κύριε Σκυλλάκο έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να
αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε έναν όµιλο,
τον Όµιλο Σαράντη, που έχει τρία εργοστάσια, υποκαταστήµατα
και συνολικά επτακόσιους εργαζόµενους.
Συνοπτικά -γιατί δεν έχω το χρόνο- συµβαίνουν τα εξής: Καινούργια επιχειρησιακή σύµβαση και στα τρία εργοστάσια πετσοκόβει το εισόδηµα, δηλαδή σφαγιάζονται και δεν θα µπορέσουν
να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι και ανοίγει το δρόµο για τις απολύσεις.
Δεύτερον είναι επιχείρηση κερδοφόρα και σήµερα -θα αναφερθώ- µε καινούργιο εργοστάσιο στη Ρουµανία µε ίδια κεφάλαια, δεν είναι καµµία επιχείρηση που κινδυνεύει, που µειώθηκε
ο τζίρος της.
Τρίτον, τσαλαπατήθηκε και αυτή η απαράδεκτη νοµοθεσία που
έχει ψηφιστεί µέχρι σήµερα. Χρειάζεται παρέµβαση.
Υπάρχουν µεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που
οδήγησε στο δικαίωµα να καταργούνται οι κλαδικές συµβάσεις
και να γίνονται επιχειρησιακές και να πηγαίνουµε µε βάση τις
ρυθµίσεις της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης, που κι αυτή κινδυνεύει σήµερα. Είναι µεγάλη ευθύνη της σηµερινής Κυβέρνησης
που εφαρµόζει αυτήν τη νοµοθεσία και των κοµµάτων που στηρίζουν τη σηµερινή Κυβέρνηση. Συνέπεια αυτών των πολιτικών
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είναι που σήκωσε το κεφάλι ο Σαράντης και σφαγιάζει, όπως είπα
και πριν, τα δικαιώµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πιο συγκεκριµένα, µε τη νέα σύµβαση η οποία είναι παράνοµη
έτσι όπως συνεστήθη, όπως έγινε, µεταξύ εργοδότη και ανθρώπων της εργοδοσίας, προϊσταµένων, θα φτωχύνουν οι εργαζόµενοι πάνω από 40%. Μειώνεται το εισόδηµα 16% για τους
νεοπροσλαµβανόµενους, αλλά γι’ αυτούς που έχουν πολλές
τριετίες καταργούνται οι πολλές τριετίες, παραµένουν αυτές της
Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης, από δέκα γίνονται τρεις και καταργούνται επιδόµατα βαριά και ανθυγιεινά, των παιδιών και µια
σειρά άλλες ρυθµίσεις που οδηγούν στην µείωση του εισοδήµατος κατά 40%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Σκυλλάκο, θα
µας τα πείτε στη δευτερολογία σας.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε και απολύσεις. Θα αυξηθεί ο αριθµός των απολύσεων
για να προσλαµβάνονται εργαζόµενοι µε 590 ευρώ. Και θα πληρώνει το δηµόσιο και θα γλιτώνει ο εργοδότης ακόµη και τα
ασφάλιστρα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πω
στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ένα θέµα είναι το περιεχόµενο και η διαδικασία των επιχειρησιακών συµβάσεων και το άλλο είναι κατά πόσο τηρείται η νοµιµότητα. Τα έθεσε πολύ συνοπτικά και ο κύριος συνάδελφος
στην ερώτησή του.
Με τον τελευταίο ν.4024/2011 δίνεται η δυνατότητα µέσα από
τη διαδικασία που προβλέπεται, δηλαδή από την ένωση προσώπων, να συµµετέχουν υποχρεωτικά τα 3/5 των εργαζοµένων στην
επιχείρηση και στην επιχείρηση να συνάπτεται επιχειρησιακή
σύµβαση, η οποία σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να προβλέπει
αµοιβές κατώτερες από αυτές της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας. Είναι µια διαδικασία, η οποία µπορεί να
οδηγεί σε πολιτικές ή συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις, αλλά από
την άλλη δίνει τη δυνατότητα σ’ αυτήν την περίοδο της κρίσης,
που πολλές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα, να συζητούν µε τους εργαζόµενους και στο εσωτερικό τους να βρουν
εκείνο το επίπεδο της επικοινωνίας της συµφωνίας που θα οδηγήσει στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Κυρίως αποσκοπεί στο
να µην έχουµε απολύσεις, να διατηρήσουµε δηλαδή τις θέσεις
εργασίας, γιατί αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα της ελληνικής
κοινωνίας σήµερα.
Αν θέλετε, να σας πω και µια προσωπική άποψη. Έτσι πλέον
δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους εργαζόµενους –µια και
το προβλέπει ο νόµος- να συστήσουν σωµατεία µέσα στη σύντοµη διαδικασία που προβλέπει ο νόµος, για να πάρουν τις τύχες
στα χέρια τους. Αυτή τη διαδικασία είναι βέβαιο ότι θα την αξιοποιήσουν και οι επιχειρήσεις.
Είναι προφανές ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση ο όµιλος που
έχει τις επιχειρήσεις «ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΤΥΡΑΣ» και «ΡΟΔΟΠΗ», επιχείρησε να αξιοποιήσει αυτήν τη διαδικασία.
Να σηµειώσω ότι τα 3/5 είναι ένας πολύ µεγάλος αριθµός εργαζοµένων. Δεν γνωρίζω αν είναι διακόσιοι ή εκατόν πενήντα.
Αλλά είναι πάρα πολύ µεγάλος αριθµός. Κατά συνέπεια, δεν θα
είναι εύκολο όλος αυτός ο αριθµός των εργαζοµένων, που είναι
η πλειοψηφία, να υποκύψει στις πιέσεις ενός εργοδότη. Τις λεπτοµέρειες της σύµβασης δεν τις γνωρίζω, δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόµη. Θα έρθουν, όµως, στο Υπουργείο.
Υπάρχει και το θέµα της νοµιµότητας. Για τη νοµιµότητα της
σύστασης της ένωσης προσώπων και την υπογραφή αυτής της
επιχειρησιακής σύµβασης, υπήρξαν ενστάσεις και καταγγελίες
από τη µεριά του εργατικού κέντρου της Λάρισας και του σωµατείου των εργαζοµένων στον κλάδο του γάλακτος. Αυτές τις καταγγελίες τις εξέτασε η επιθεώρηση εργασίας της Λάρισας,
όπου παρευρέθηκαν οι συνδικαλιστές αυτών των δύο συνδικαλι-
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στικών οργανώσεων, καθώς και εκπρόσωποι της επιχείρησης. Η
επιχείρηση µε τους νοµικούς της παραστάτες αντέκρουσε αυτά
τα επιχειρήµατα. Όµως, η επιθεώρηση εργασίας παρέπεµψε µε
µηνυτήρια αναφορά τις καταγγελίες στον εισαγγελέα, όπου και
θα εξεταστεί αν είναι νόµιµη ή όχι η σύσταση της ένωσης προσώπων και η υπογραφή της επιχειρησιακής σύµβασης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Κουτσούκο.
Ο συνάδελφος κ. Αντώνης Σκυλλάκος από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας έχει το λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Στα αρνητικά της δήθεν σύµβασης
που υπογράφτηκε ανάµεσα στην ένωση προσώπων και του εργοδότη, είναι και η διευθέτηση του χρόνου εργασίας για το επόµενο χρονικό διάστηµα. Είναι δηλαδή επιπλέον αρνητική η ρύθµιση σε βάρος των εργαζοµένων. Κι αυτό οδηγεί στο να µην πληρώνονται τα καλοκαίρια για τις υπερωρίες, γιατί τότε θα είναι η
περίοδος που θα υπερβαίνουν το οκτάωρο. Ουσιαστικά καταργείται το οκτάωρο.
Έρχοµαι τώρα στο πώς εφαρµόστηκαν αυτές οι καινούργιες
επιχειρησιακές συµβάσεις. Με εντολή της εργοδοσίας, διευθυντής του λογιστηρίου στη Λάρισα και επικεφαλής µιας οικονοµικής υπηρεσίας επίσης, φώναζε έναν-έναν τους εργαζόµενους και
µε την απειλή ή λόγω άγνοιας ή λόγω φόβου, οδηγούνταν στο
να υπογράψουν ότι συµφωνούν µε την ένωση προσώπων. Ούτε
γενική συνέλευση έγινε ούτε διαβούλευση έγινε. Ο επόπτης εργασίας ξέρει πολύ καλά ότι υπήρχε χαρτί τάχα διαβούλευσης
ανάµεσα στον εργοδότη και στους δικούς του ανθρώπους που
εµφανίζονται σαν εκπρόσωποι της ένωσης προσώπων το οποίο
ήταν ένα λευκό χαρτί. Μόνο οι υπογραφές υπήρχαν από κάτω.
Μέχρι αυτό το σηµείο έφτασαν. Φαίνεται ότι αυτό το πράγµα
είναι παράνοµο και από το γεγονός ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη
µέτρηση και στη Λάρισα και στη Ροδόπη. Οι εργαζόµενοι παίρνουν πίσω τις υπογραφές. Υπογράφουν κείµενα µε την παρέµβαση των κλαδικών σωµατείων και του εργατικού κέντρου ότι δεν
εξουσιοδοτούν κανέναν να εφαρµόσει επιχειρησιακή σύµβαση.
Εδώ λοιπόν χρειάζεται µία δική σας παρέµβαση, καθώς όλα
αυτά πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργείο σε τελευταία ανάλυση. Πρέπει να µας διαβεβαιώσετε σήµερα ότι το πράγµα θα
σταµατήσει εδώ πέρα και ότι δεν θα εφαρµοστεί η επιχειρησιακή
σύµβαση, πολύ περισσότερο επειδή πρόκειται για επιχειρηµατία
που κερδίζει σε καιρό κρίσης. Το 2010 είχε 25 εκατοµµύρια καθαρά κέρδη, το 2009 είχε 23 εκατοµµύρια καθαρά κέρδη. Εγκαινίασε πρόσφατα εργοστάσιο στη Ρουµανία αξίας 55 εκατοµµυρίων ευρώ -εδώ και τρεις µήνες έγινε αυτό- το οποίο είναι
επένδυση ιδίων κεφαλαίων. Το επιχείρηµα που λέγατε ως κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι υπάρχουν δυσκολίες σε κάποιες επιχειρήσεις. Εδώ δεν έχουµε δυσκολίες. Εδώ έχουµε αύξηση των
κερδών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι λοιπόν για τους οποίους χρειάζεται δική σας παρέµβαση.
Πάντως αυτή είναι η µέχρι τώρα στάση αυτής της Κυβέρνησης
και της προηγούµενης µε το νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο καθιέρωσε και µη µου λέτε ότι το νοµοθετικό πλαίσιο οι εργαζόµενοι
µπορούν να το εκµεταλλευθούν. Αν ήθελαν οι εργαζόµενοι να το
εκµεταλλευθούν και να κάνουν ένωση προσώπων, θα έκαναν σωµατείο, δεν θα έτρεχαν να κάνουν ένωση προσώπων. Δεν είναι
διευκόλυνση γι’ αυτούς. Είναι διευκόλυνση καθαρά στους εργοδότες.
Μην περιγράφετε µε θετικά χρώµατα τις απαράδεκτες ρυθµίσεις που έγιναν µε το τελευταίο πολυνοµοσχέδιο που εφαρµόζει
και η σηµερινή Κυβέρνηση. Η µέχρι στιγµής πρακτική σας είναι
ότι εσείς ανοίξατε τον ασκό του Αιόλου και ο κάθε Σαράντης
κάνει ό,τι θέλει. Είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεστε µε την πλευρά της
εργοδοσίας και του κεφαλαίου και σαν κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και
σαν Κυβέρνηση Παπαδήµου. Τουλάχιστον στη συγκεκριµένη περίπτωση, στην υπόθεση Σαράντη που «βγάζει µάτια», σταµατήστε τις παρανοµίες για να εξασφαλιστούν τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Σκυλλάκο.
Το λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος για τρία λεπτά για να δευτερο-
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λογήσει.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µιας και προέρχοµαι κι εγώ από αγροτική
περιοχή, µου δίνετε την ευκαιρία να θυµηθώ και την καταγωγή
µου αλλά και την προηγούµενη ιδιότητά µου στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Θα συµφωνήσω µαζί σας ότι ο αγροτοδιατροφικός τοµέας και
ιδιαίτερα η κτηνοτροφία µας έχει τεράστια πλεονεκτήµατα. Φαντάζοµαι ότι τα κέρδη της επιχείρησης στα οποία αναφέρεστε,
προκύπτουν από δύο συντελεστές ιδιαίτερα σηµαντικούς. Ο ένας
είναι τα ποιοτικά προϊόντα της Θεσσαλίας και ο άλλος είναι η
προσφορά των εργαζοµένων, γιατί πράγµατι παράγουν προϊόντα
τα οποία έχει αναγνωρίσει η αγορά ως γνήσια ελληνικά και ποιοτικά.
Σ’ ό,τι αφορά τη διαδικασία των επιχειρησιακών συµβάσεων
µέσω της ένωσης προσώπων, θέλω να θυµίσω σε σας και στους
εργαζόµενους που µας ακούνε ότι δεν µπορεί να συσταθεί
ένωση προσώπων αν υπάρχει σωµατείο. Πρέπει ενδεχόµενα και
εσάς ως πολιτικό κόµµα και τους συνδικαλιστές και όλους εµάς
να µας απασχολήσει αυτό. Κατά συνέπεια, σε µία επιχείρηση που
δραστηριοποιείται τόσα χρόνια και όπου υπάρχουν συνδικαλιστικά στελέχη, υπάρχει µία δυναµική. Δεν είναι δηλαδή ένας
χώρος απροσπέλαστος µε το να µην έχει συγκροτηθεί τόσα χρόνια σωµατείο. Εάν είχε συµβεί αυτό, τώρα η διαπραγµάτευση θα
είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Εν πάση περιπτώσει, για ιστορικούς λόγους -δεν είναι της παρούσης, ούτε θα το λύσουµε εµείς τώρα εδώ στο Βήµα της Βουλής- αυτό δεν έγινε και έγινε η ένωση προσώπων µε τις διαδικασίες τις οποίες εσείς καταγγέλλετε.
Αν υπάρχει επιχειρησιακό δεν µπορεί να υπάρχει ένωση.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Υπάρχει κλαδικό.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Υπάρχει κλαδικό. Ο νόµος µιλάει για επιχειρησιακό σωµατείο.
Λέω εγώ τώρα, λοιπόν, ότι καταγγέλλεται που οι εργαζόµενοι
υπέγραψαν µε το πιστόλι στον κρόταφο. Ο νόµος προβλέπει µια
σαφέστατη διαδικασία και για την ίδρυση. Είναι µια τυπικού χαρακτήρα η διαδικασία στο Ειρηνοδικείο. Προβλέπει τυπικού χαρακτήρα διαδικασία για την εκλογή των εκπροσώπων µέσα από
εφορευτική επιτροπή µε συγκεκριµένες πλειοψηφίες.
Θέλω να σας θυµίσω ότι ακόµα στη χώρα µας -και δεν νοµίζω
ότι θα τολµήσει κανένας να το αγγίξει- υπάρχει ο ν.1264 που στο
άρθρο 14 προβλέπει ποινικές ευθύνες για τους εργοδότες εκείνους που χρησιµοποιούν εκβιασµούς ή άλλα µέσα για να υποχρεώσουν τους εργαζόµενους σε αθέµιτες πρακτικές. Αυτά σας
είπα ότι παραπέµφθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας της Λάρισας και της Κοµοτηνής ή της Ξάνθης, αν δεν κάνω λάθος, γιατί
στα Τρίκαλα που είναι η άλλη επιχείρηση «ΤΥΡΑΣ», δεν είχαµε
τέτοια γεγονότα.
Τώρα µου λέτε εσείς ότι παίρνουν τις υπογραφές τους πίσω.
Θέλω να τους καλέσω και εγώ, λοιπόν, µέσα από τη δηµοκρατική
διαδικασία της πλειοψηφίας µε την οποία πρέπει να αποφασίσουν, να εκτιµήσουν οι εργαζόµενοι. Εµείς πάντως από την
πλευρά µας θα ανταποκριθούµε σ’ αυτό που εσείς είπατε: να
ελέγξουµε. Και θέλω να σας πω ότι επειδή τώρα θα βρεθεί σε
εξέλιξη η εφαρµογή του νόµου, θα ετοιµάσουµε εγκύκλιο που
θα αυστηροποιεί τις διαδικασίες και θα είναι εν γνώσει όλων των
εργαζοµένων, ώστε να αποφύγουµε αυτά τα φαινόµενα, που
εσείς τώρα καταγγείλατε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι
από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας,
αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο
µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το ιδιωτικό
σχολείο, δηµοτικό των Εκπαιδευτηρίων Καντά.
Η δεύτερη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό 294/12-12-2011 δευτέρου κύκλου του Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Σίµου Κε-
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δίκογλου, προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου περί αγοράς τυχερών παιγνιδιών, δεν συζητείται
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Προχωρούµε στην τέταρτη επίκαιρη ερώτηση µε αριθµό
302/12-12-2011 δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη µείωση εισφορών που πληρώνουν οι οδηγοί ταξί.
Ο κ. Αϊβαλιώτης έχει το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξει
την επίκαιρη ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που
έρχεστε εσείς σήµερα να απαντήσετε στη Βουλή, γιατί ερχόµενος στη Βουλή το πρωί µε το αυτοκίνητο, σας άκουσα να µιλάτε
σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθµό και αναφέρατε την πίεση που
υπάρχει από την τρόικα σχετικά µε το, όπως θεωρούν εκείνοι,
υψηλό εργασιακό κόστος στην Ελλάδα. Αυτό θεωρούν εκείνοι.
Δεν είναι δική σας άποψη, είναι της τρόικας, η οποία πολλές
φορές ζει στο δικό της κόσµο. Πιστεύει ότι υπάρχει υψηλό εργασιακό κόστος στην Ελλάδα και διερωτάται κανείς αν πρέπει να
φτάσουµε σε µισθούς Ινδίας ή Μπαγκλαντές: δηλαδή, να πένονται όλοι οι Έλληνες, να µην έχουν να φάνε, για να ευχαριστηθούν
κάποιοι.
Θέλω τη δέσµευσή σας, κύριε Υπουργέ, γιατί είστε σοβαρός
πολιτικός, ότι δεν θα υπάρξει καµµία άλλη µείωση στους µισθούς. Υπάρχουν τρόποι να µειωθεί το τεράστιο εργασιακό κόστος µε αυτήν την τερατώδη γραφειοκρατία που υπάρχει στην
Ελλάδα. Η φορολογία στις επιχειρήσεις στη Βουλγαρία είναι
10%. Εδώ είναι πολύ µεγαλύτερη. Αλλά, προς Θεού, όχι άλλο
πείραγµα στους µισθούς και τις συντάξεις σε ένα κόσµο που πένεται. Θα ήθελα να παρακαλέσω να έχω τη σαφή σας δέσµευση.
Ως προς το θέµα των ταξί, νοµίζω ότι δεν υπάρχει άλλος κυβερνητικός τοµέας, όπου η διαχείριση της απελθούσας µονοκοµµατικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να ήταν τόσο παταγωδώς
αποτυχηµένη. Μιλάµε για ένα ζήτηµα, το ζήτηµα των ταξί, το
οποίο άνοιξε εν µέσω τουριστικής περιόδου µε αποτέλεσµα να
ταλαιπωρηθούν Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να δυσφηµιστεί
η χώρα, να χάσουν πολύτιµα έσοδα οι ταξιτζήδες, να πάθει ζηµιά
ο τουριστικός τοµέας και να γίνει κοινή πεποίθηση στο εξωτερικό
ότι τίποτα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα.
Εν τω µεταξύ, για να κερδίσει το επικοινωνιακό παιχνίδι η απελθούσα µονοκοµµατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διοχέτευε έντεχνα
στον Τύπο ότι αν γίνει η όπως-όπως απελευθέρωση, που προωθούσε η κυβέρνηση που απήλθε, το ταξί του µέλλοντος θα έχει
τηλεόραση και σύνδεση µε internet, λες και κάποιος που θέλει
να πάει από τις Κουκουβάουνες στο Καµατερό περιµένει να δει
στο ταξί αν υπάρχει wifi ή να βλέπει βραζιλιάνικο ή τούρκικο σίριαλ κατά τη διάρκεια της διαδροµής. Αυτά είναι τρελά πράγµατα.
Αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή είναι να εξυπηρετείται
µε λογικό κόµιστρο. Πώς µπορεί να υπάρξει, όµως, λογικό κόµιστρο, όταν η εισφορά στον ΟΑΕΕ είναι πάνω από 450 ευρώ, για
το ΙΚΑ το ίδιο και το ταξί πληρώνει ασφάλιστρα –στο Θεό που πιστεύετε!- 2.500 ευρώ το χρόνο, περίπου 1.200 ευρώ το εξάµηνο;
Αυτό επισηµάνθηκε πρόσφατα στην εκποµπή «Στον ιστό της αράχνης» του γνωστού δηµοσιογράφου κ. Άρη Σπίνου στον τηλεοπτικό σταθµό «KONTRA CHANEL». Γι’ αυτήν την αποκάλυψη της
εκποµπής «Στον ιστό της αράχνης» υπέβαλα κι άλλη ερώτηση
στον κ. Χρυσοχοΐδη, για να υπάρξουν πρωτοβουλίες για τη µείωση των ασφαλίστρων.
Αναφορικά µε τα δικά σας ζητήµατα αρµοδιότητας, κύριε
Υπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω: Θα ενταχθούν σε χαµηλότερη
ασφαλιστική κλάση οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ από την 1η Ιανουαρίου, όπως και οι οδηγοί που είναι στο ΙΚΑ; Γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές
εισφορές, αφού τα έσοδα από τα ταξί έχουν µειωθεί πραγµατικά
δραµατικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κύριε Κουτσούκο,
έχετε τρία λεπτά για να απαντήσετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Είναι αδύνατον να απαντήσω σε τρία λεπτά,
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κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Το φαντάζοµαι.
Προσπαθήστε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Επιτρέψτε µου να κάνω µία ανακεφαλαίωση
στα τρία πάρα πολύ σηµαντικά ζητήµατα που έθεσε ο κύριος συνάδελφος εκτός της επίκαιρης ερώτησης.
Πρώτον: Δεν συζητάµε για µειώσεις µισθών και δεν έχουµε
καµµία πρόθεση να αγγίξουµε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση, που προσδιορίζει το ύψος των κατώτερων µισθών. Αυτό
είναι αποκλειστική αρµοδιότητα των κοινωνικών εταίρων. Αυτό
το διευκρινίσαµε χθες στη συζήτηση που είχαµε µε την τρόικα.
Δεύτερον: Δεν υφίσταται κανένα θέµα, κύριε συνάδελφε –το
είπα και νωρίτερα- για την κατάργηση του δέκατου τρίτου και
του δέκατου τέταρτου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα. Υπάρχει µία
ευρύτερη συζήτηση, που αφορά τη δραµατική πτώση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας κατά την τελευταία
πενταετία. Έχουµε ανοίξει, λοιπόν, µία συζήτηση µε τους λεγόµενους κοινωνικούς εταίρους ή ανταγωνιστές - επιλέξτε εσείς,
µιας και τα συµφέροντά τους δεν είναι πάντα ίδια, έχουν, όµως,
ένα κοινό συµφέρον: να επιβιώσει η Ελλάδα- για τα θέµατα που
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, µεταξύ των οποίων, εκτός
από τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τα επενδυτικά, είναι και το
µισθολογικό και το µη µισθολογικό κόστος.
Για το µισθολογικό κόστος: Σε ό, τι αφορά τους κατώτερους
µισθούς, είπαµε ότι δεν πρέπει να γίνει καµµία συζήτηση. Υπάρχουν τα ενδιάµεσα, τα οποία, όπως έλεγα νωρίτερα, απαντώντας
στον κ. Σκυλλάκο, µπορεί να τα αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις
µέσω των επιχειρησιακών συµβάσεων.
Σε ό, τι αφορά το µη µισθολογικό κόστος: Κάνουµε µία συζήτηση, που έχει να κάνει µε το πώς οι υπέρµετρες ασφαλιστικές
εισφορές και για τους εργαζόµενους και για τους αυτοαπασχολούµενους θα µπορούν προοπτικά να µειωθούν, έχοντας πάντα
όµως στο µυαλό µας ότι πρέπει να αναπληρωθούν.
Γιατί πρέπει να γνωρίζουν όσοι µας παρακολουθούν, κύριε συνάδελφε, ότι για να πληρώνονται οι µισθοί και οι συντάξεις, δεν
αρκούν σήµερα οι εισφορές. Αυτό γίνεται, επειδή συµµετέχει
υπέρµετρα ο κρατικός προϋπολογισµός. Άρα, µειώνοντας παραπέρα τις εισφορές, πρέπει να καλύψουµε το κενό για να πληρωθούν οι µισθοί και οι συντάξεις. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα
συζητήσουµε µε τους εταίρους, αλλά θα πρέπει να βρούµε τις
εναλλακτικές προτάσεις.
Έρχοµαι τώρα στο συµπαθή κλάδο των ταξιτζήδων, για τον
οποίο και εγώ έχω εκφραστεί επανειληµµένα, όταν άκαιρα άνοιξε
µία διαδικασία συγκρουσιακή, η οποία κόντεψε να βυθίσει την
ελληνική οικονοµία στο τέλµα µέσα στο καλοκαίρι.
Ο κ. Κουτρουµάνης έχει συζητήσει µε την ηγεσία των ταξί και
µε τη συνοµοσπονδία, αλλά και µε επιµέρους ενώσεις από τη βόρειο Ελλάδα που τον έχουν επισκεφθεί, για να δούµε µε ποιον
τρόπο θα δώσουµε τη δυνατότητα να επιλέγουν χαµηλότερη
ασφαλιστική κλάση. Γιατί πρέπει να ξέρετε –και δεν χρειαζόµαστε καµµία δήθεν αποκαλυπτική εκποµπή σε κάποιο κανάλι για
να µάθουµε αυτά- ότι οι ασφαλιστικές κλάσεις προσδιορίζονται
από την εξέλιξη του χρόνου και ανάλογα προκύπτουν και τα ανταποδοτικά της σύνταξης. Άρα, όταν πάµε ένα επίπεδο ασφαλιστικής κλάσης παρακάτω, τότε µειώνονται και οι παροχές που
δίνονται.
Εποµένως, πρέπει να βρούµε έναν τρόπο εθελοντικό σε όσους
δεν αντέχουν τις υψηλές εισφορές της ανώτερης κλάσης, να πηγαίνουν στην παρακάτω, να λαµβάνουν όσα τους αναλογούν και
να καλύψουµε αυτήν τη διαφορά για τον ΟΑΕΕ, για να µπορούν
να πληρώσουν. Αυτήν τη συζήτηση την έχουµε ανοίξει. Και θέλω
να σας διαβεβαιώσω ότι µπορεί να είµαστε σε θέση µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του 2012 να δώσουµε απάντηση σε θετική κατεύθυνση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Κουτσούκο.
Ο ερωτών Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, έχει το
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Χαίροµαι για τη δέσµευση σχετικά µε τους µισθούς, κύριε
Υπουργέ και για τη µη µείωση περαιτέρω του δέκατου τρίτου και
δέκατου τέταρτου µισθού, διότι πραγµατικά δεν πάει άλλο.
Το συνδικαλιστικό όργανο των ταξιτζήδων, το οποίο έχει ένα
ψύχραιµο Πρόεδρο -και ευτυχώς που ήταν ο Θύµιος Λυµπερόπουλος, Πρόεδρος των ταξιτζήδων και συγκρατήθηκε η κατάσταση το καλοκαίρι µε τον, όπως χαρακτηρίσατε και εσείς,
επιεικώς το είπατε, άκαιρο τρόπο µε τον οποίο άνοιξε το θέµα,
ήταν τελείως τρελοκοµµιακό αυτό που συνέβη µέσα στην προεκλογική περίοδο µε τους ταξιτζήδες- εξέδωσε στις 30 Νοεµβρίου ένα δελτίο -το οποίο και θα το καταθέσω- και ζητούσε
συνάντηση µε τον Υπουργό Εργασίας τον κ. Κουτρουµάνη. Θα
καταθέσω στα Πρακτικά το δελτίο Τύπου των ταξιτζήδων, το
οποίο υπογράφεται από το Θύµιο Λυµπερόπουλο, τον Πρόεδρό
τους, για το θέµα της ένταξης στη χαµηλότερη ασφαλιστική
κλάση όσων είναι στον ΟΑΕΕ, στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, αλλά και στο ΙΚΑ γιατί πολύ απλά δεν
βγαίνουν. Δεν µιλάµε να τους βάλουµε σε χαµηλότερη κλάση µε
χαµηλότερες παροχές. Εδώ οι άνθρωποι δεν µπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αφού χιλιάδες ταξί δεν δουλεύουν. Και απορώ πώς πήγε να γίνει αυτό το άνοιγµα. Δεν
δουλεύουν τα ταξί. Είναι αραχτά στις πιάτσες. Βγαίνουµε έξω
όλη µέρα και βλέπουµε δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες πλέον
συνολικά στο Λεκανοπέδιο και σε όλη την Ελλάδα αραχτά ταξί
στις πιάτσες, αφού η βάρδια δεν αποδίδει ούτε 20ευρώ. Εκεί
έχουµε φτάσει. Και πήγε από πάνω η απελθούσα κυβέρνηση Παπανδρέου να ανοίξει αυτό το επάγγελµα χωρίς πληθυσµιακά κριτήρια.
Να θυµίσω εδώ τη γραπτή απάντηση του Επιτρόπου κ. Ρεν.
Διαβάζω επί λέξει: «Η Commission είναι σε θέση να επιβεβαιώσει
ότι στο µνηµόνιο που συµφωνήθηκε µεταξύ της Ελλάδος και της
Commission δεν γίνεται ρητή µνεία στην απελευθέρωση των
αδειών ταξί.».
Πως πήγε η κυβέρνηση του Παπανδρέου να ανοίξει αυτό το
θέµα, όταν υπάρχει και γραπτή δέσµευση του αρµόδιου Επιτρόπου, ο οποίος λέει ότι δεν υπήρχε ρητή µνεία στην απελευθέρωση των αδειών ταξί, είναι απορίας άξιο! Βέβαια, δίκαια ο
Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, είπε ότι η κυβέρνηση κορόιδευε όχι µόνο
τους ιδιοκτήτες ταξί, αλλά και όλους τους Έλληνες. Το έχει αναφέρει κατ’ επανάληψη στο «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» και σε άλλους τηλεοπτικούς σταθµούς.
Απορία εύλογη είναι γιατί έγινε όλο αυτό το σκηνικό το καλοκαίρι που πέρασε έναντι των ατίθασων ταξιτζήδων, οι οποίοι δεν
διάκεινται στην πλειοψηφία τους ευµενώς έναντι του ΠΑΣΟΚ.
Μήπως είναι αυτός ο λόγος; Επειδή δεν ήταν πράσινοι γι’ αυτό
τους κυνηγήσατε; Επειδή βλέπω ότι κάτι άλλες φωλιές πράσινων
κοµµατικών ευγενών στο δηµόσιο, κανείς αυτές τις φωλιές δεν
µπορεί να τις αγγίξει. Τους ταξιτζήδες βάλατε στο στόχαστρο.
Εννοώ η απελθούσα µονοκοµµατική κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου.
Το ερώτηµα είναι κρίσιµο. Πώς θα ελαφρυνθούν µε συγκεκριµένο τρόπο οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι δεν βγαίνουν; Τα έσοδα των ταξί καταρρέουν. Δεν πρέπει να µειωθούν οι
παροχές που έχουν. Οι άνθρωποι δεν µπορούν να πληρώσουν
τις εισφορές, διότι φτάνουν τα 3.500 ευρώ τα πάγια έξοδα ΟΑΕΕ,
ΙΚΑ και ασφάλιστρα ανά αυτοκίνητο. Έχει συγκεκριµένο σχέδιο
το Υπουργείο, άµεσο από την 1η Ιανουαρίου, για την ανακούφιση
των εξήντα χιλιάδων οικογενειών που προσπαθούν να τα φέρουν
βόλτα και βγήκαν στο δρόµο το καλοκαίρι για τα δίκαιά τους;
Και κάτι τελευταίο: Θα πληρώσουν οι ταξιτζήδες εισφορές ΙΚΑ
για τις τριάντα µέρες της απεργίας που έγινε το περασµένο καλοκαίρι;
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει το
λόγο για τρία λεπτά και ολοκληρώνεται η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Προσπάθησα στην πρωτολογία µου να απαντήσω και σε όσα εκτός της επίκαιρης ερώτησης έθεσε ο κύριος
συνάδελφος, µιας και είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος θέµατα,
ιδιαίτερα επίκαιρα και για τους κατώτατους µισθούς και για την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση και για τα δώρα.
Δεν πρέπει να παρασυρθώ στο να κάνω τη δουλειά ενός άλλου
Υπουργού σε σχέση µε τις αιχµές που άφησε ο κύριος συνάδελφος για τη διαχείριση της κρίσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν είναι δικιά µου δουλειά να κρίνω τους συνδικαλιστές.
Θέλω, όµως, να θυµηθείτε και εσείς ότι πολλές φορές ο κ.
Λυµπερόπουλος, µε τον οποίον τώρα βρίσκεστε σε µια διαδικασία πολιτικής συζήτησης και ένταξης ενδεχόµενα στο κόµµα σας,
έριξε λάδι στη φωτιά όταν οι ψύχραιµες φωνές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, επιχειρούσαν να καταλαγιάσουν
το κλίµα της σύγκρουσης και να πάµε σε µια λύση, η οποία θα
απελευθέρωνε τον κλάδο και από την άλλη µεριά, θα διασφάλιζε
τα συµφέροντα των ανθρώπων που βγάζουν το µεροκάµατό τους
έχοντας ένα ταξί.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο συγκεκριµένο θέµα για το οποίο µε καλέσατε εδώ να συζητήσουµε και το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και συνδέεται µε τη βιωσιµότητα του κλάδου. Διότι, όπως
είπαµε νωρίτερα, έχουµε στη χώρα µας ασφαλιστικές εισφορές
που είναι πάρα πολύ υψηλές και επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα. Η διάθεση της Κυβέρνησης είναι σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ
και σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΕ να βρούµε λύσεις, ώστε να µειώσουµε αυτό το βάρος γιατί θέλω να γνωρίζετε ότι όσο το βάρος
είναι µεγαλύτερο, τόσο πιο επιρρεπείς είναι οι επιχειρηµατίες
προς την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή, γιατί το κίνητρο
είναι πάρα πολύ µεγάλο.
Έχει γίνει, λοιπόν, κατ’ αρχάς συζήτηση του κ. Κουτρουµάνη
–σας το είπα- κεντρικά µε τη Συνοµοσπονδία και µε Ενώσεις που
έχουν επισκεφθεί το Υπουργείο. Επεξεργαζόµαστε µια πρόταση,
η οποία θα αφορά το σύνολο των ελευθέρων επαγγελµατιών,
άρα και τα ταξί, διότι θέλω να σας ενηµερώσω ότι ενδιάµεσα
έχουν παρέµβει και η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ στην κατεύθυνση να
υπάρχει επιλογή κατώτερης κλάσης µε µια ανταπόδοση, η οποία
θα αφορά ευρύτερα το σύνολο της οικονοµίας που θα προέρχεται από τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων για να καλύψουµε
τη διαφορά. Διότι αλλιώτικα τη διαφορά αυτή θα την καλύψουν
οι φορολογούµενοι µέσω της γενικής φορολογίας η οποία, όπως
ξέρετε,έχει δηµιουργήσει τεράστια βάρη στο σύνολο των εργαζοµένων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση σας έδωσα τη διαβεβαίωση ότι µπορεί να είµαστε σε θέση µέσα στο πρώτο τρίµηνο να κάνουµε ανακοινώσεις που θα είναι ιδιαίτερα θετικές για τους ανθρώπους για
τους οποίους και εσείς αναφερθήκατε και εµείς θέλουµε να βοηθήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πάρα πολύ και εµείς.
Σειρά έχει η πέµπτη µε αριθµό 304/12-12-2011 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την ανάγκη διαµόρφωσης νέας πολιτικής για την ανάκαµψη της καλλιέργειας
της ελιάς.
Κύριε Κριτσωτάκη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, προκειµένου
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η σηµερινή επίκαιρη ερώτηση έχει ένα παρελθόν. Είµαι τρίτο
χρόνο τώρα Βουλευτής και υπάρχουν άλλες δύο επίκαιρες ερωτήσεις για το ίδιο θέµα, οι οποίες δείχνουν και την πορεία ίσως
των πραγµάτων σε όλο αυτό το διάστηµα.
Είµαστε στη µέση περίπου της ελαιοκοµικής περιόδου.
Έχουµε καταθέσει άλλες δύο επίκαιρες ερωτήσεις πριν και ζητήσαµε κάποιες συγκεκριµένες απαντήσεις, αλλά πήραµε κάποιες ελάχιστες υποσχέσεις και από τις ελάχιστες εκείνες υποσχέσεις δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα.
Εµείς, λοιπόν, σήµερα λέµε ότι η παραγωγή, πρώτον, είναι µειωµένη φέτος σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. Έχουµε
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ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες και αυτό έχει γίνει τις τελευταίες
ηµέρες. Υπάρχουν δηλαδή, στο Δήµο Μινώα Πεδιάδος, αλλά και
σε άλλους δήµους ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που έχουν ρίξει
το προϊόν, την ποιότητα αλλά και την ποσότητά του.
Ισχύουν ωστόσο όλα όσα ίσχυαν στην περσινή και στην προπέρσινη επίκαιρη ερώτηση που σας είχαµε κάνει για το ίδιο προϊόν και καταλήγω στο εξής: Οι ελαιοπαραγωγοί περιµένουν
απαντήσεις –όχι µόνο στην Κρήτη, αλλά και στην Κρήτη οπωσδήποτε- διότι θέλουν να δουν επειδή χρόνο µε το χρόνο µε τη
µείωση της τιµής, µε την αύξηση των εξόδων και µε την απουσία
κάθε πολιτικής παρέµβασης από την πλευρά της πολιτείας πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να µαζέψουν το προϊόν, γιατί απλά δεν συµφέρει. Μαζεύει
ο καθένας το λάδι για το σπίτι του και το υπόλοιπο µένει.
Σας είπα και στις προηγούµενες ερωτήσεις που είχαµε κάνει
ότι κινδυνεύει όχι το λάδι, η τιµή του λαδιού, ο παραγωγός, να
ξεκληριστεί κι άλλο η ύπαιθρος, αλλά κινδυνεύει και το δέντρο,
το δάσος της ελιάς, που είναι το µοναδικό δάσος της Μεσογείου,
διότι ήδη έχει ξεκινήσει η ξύλευση.
Ρωτάµε, λοιπόν: Ποια είναι τα αποτελέσµατα της συντονισµένης δουλειάς που είχατε υποσχεθεί πέρυσι ως κυβέρνηση; Τι
έχετε κάνει ένα χρόνο τώρα για την προστασία του παραγωγού
και του προϊόντος, για τον έλεγχο της αγοράς, για τη διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής για το προϊόν; Έχετε διαµορφώσει
κάποιο σχέδιο νέας πολιτικής για την ανάκαµψη της καλλιέργειας, τη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών και την
προστασία των καταναλωτών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κριτσωτάκη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας, για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, είναι γνωστό σε όλους µας ότι το
ελαιόλαδο είναι εθνικό µας προϊόν. Κατανοώ την ερώτηση που
κάνετε για το τι µέτρα παίρνουµε, αλλά δεν µπορώ να καταλάβω
πως ζητάτε εσείς, η πολιτεία, το κράτος να καθορίσει τιµές.
Πράγµατι, η τιµή δεν είναι ανάλογη της εξαιρετικής ποιότητας
του ελληνικού ελαιολάδου. Τι κάνουµε και τι κάνει το κράτος και
η πολιτεία για να δώσει µέσα, εργαλεία, δυνατότητες έτσι ώστε
να µπορέσει ο παραγωγός να πάρει µια τιµή ικανοποιητική, αφού
βέβαια και ο ίδιος απευθυνθεί στην αγορά και όχι όπως γίνεται
µέχρι σήµερα.
Θέλω να σας πω ότι το πρώτο πράγµα που κάναµε, κύριε Κριτσωτάκη, είναι ότι αλλάξαµε το νόµο για τους συνεταιρισµούς
και σας καλώ και εσάς να µπείτε µπροστά σε αυτήν τη διαδικασία, έτσι ώστε να προκύψουν συνεταιρισµοί οι οποίοι θα παράγουν και θα προωθούν τα προϊόντα. Εµείς τους στηρίζουµε και
όχι όπως γινόταν µέχρι σήµερα και όπως γίνεται σε όλη τη χώρα,
δυστυχώς ακόµη και σήµερα, να µην υπάρχει καµµία συνεταιριστική παρέµβαση. Το αποτέλεσµα της µη παρέµβασης είναι να
φεύγει το ελαιόλαδο και άλλα προϊόντα χύµα, ασυσκεύαστα και
να µην απολαµβάνουν την τιµή που πρέπει και να την απολαµβάνουν άλλες χώρες και άλλοι παραγωγοί που τυποποιούν το δικό
µας λάδι.
Για να µην είµαστε, όµως, ισοπεδωτικοί, να πω ότι ήδη έχουν
ξεκινήσει πολλές προσπάθειες –και ιδιαίτερα στην Κρήτη υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες- που δείχνουν το δρόµο, αγαπητέ
κύριε συνάδελφε, πώς µπορεί ο παραγωγός να πάρει υψηλή τιµή
και να κατοχυρώσουµε αυτό το εθνικό µας προϊόν, το οποίο είναι
το καλύτερο ποιοτικά σε όλο τον κόσµο. Και εδώ είναι το φοβερό: να έχεις το καλύτερο ποιοτικά ελαιόλαδο σε όλο τον κόσµο
και άλλοι να εκµεταλλεύονται αυτήν την ποιότητα!
Όπως καταλαβαίνετε, είµαστε σε µία οικονοµία αγοράς και
αυτά δεν µπορεί να τα κάνει η πολιτεία: ούτε να βγει να δώσει
τιµή ούτε να το συσκευάσει, ούτε να το τυποποιήσει και να το
δώσει. Γι’ αυτό επαναλαµβάνω ότι αυτό ήταν το πρώτο πράγµα
που κάναµε για την εξυγίανση των συνεταιρισµών, γιατί από τους
εξήµισι χιλιάδες συνεταιρισµούς πάνω από πεντέµισι χιλιάδες
ήταν σφραγίδες. Αυτό είναι ένα µέτρο που το θεωρώ και το πιο
σηµαντικό.
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Δεύτερον, έχουµε δώσει σε αυτούς όλες τις δυνατότητες για
την προώθηση και την προβολή στις επιχειρήσεις –και στο ΣΕΒΙΤΕΛ και διάφορα προγράµµατα που µπορώ να σας τα αναφέρω
στη δευτερολογία µου- όπου τα περισσότερα χρήµατα δίνονται
για την προώθηση του ελαιόλαδου.
Σήµερα δε θέλω να σας ανακοινώσω ότι υπέγραψα το πρωί
απόφαση για την ονοµασία προέλευσης του ελαιολάδου «Μεσσαράς», ΠΟΠ δηλαδή. Αυτό σηµαίνει ότι δίνουµε τη δυνατότητα
να υπάρχει στην αγορά ένα προϊόν ποιοτικό: µε σφραγίδα, δηλαδή, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δηµοσίου.
Επίσης, έχουµε πάρα πολλά υποστηρικτικά µέτρα. Μέσα από
το πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», µέσα από τα σχέδια βελτίωσης, µέσα από την ποιοτική προώθηση υπάρχουν όλα
αυτά τα προγράµµατα, τα οποία είναι σε εξέλιξη, που είναι υποστηρικτικά εργαλεία για να πετύχουµε αυτό το πράγµα. Αυτά όλα
τα εργαλεία πρέπει κάποιοι να τα κάνουν χρήση. Δεν θα τα κάνει
χρήση ούτε ο Υπουργός ούτε η Κυβέρνηση ούτε το Υπουργείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, σέβοµαι την προειδοποίησή σας για το τέλος
του χρόνου. Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Δριβελέγκα.
Ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχάλης Κριτσωτάκης,
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ ζήτησα µία
απάντηση, η οποία αν δεν έλυνε το πρόβληµα, ήλπιζα να το προχωρούσε τουλάχιστον ένα µέτρο, έναν πόντο έστω. Νοµίζω ότι
δεν έχω πάρει τέτοια απάντηση. Και δεν είναι ότι εγώ δεν πήρα
τέτοια απάντηση, είναι ότι δεν παίρνουν οι ελαιοπαραγωγοί
αυτήν την απάντηση.
Κατ’ αρχάς, η ερώτησή µας δεν ζητάει απλά να καθορίσετε µία
τιµή. Αντίθετα, λέει ότι σε ένα βάθος χρόνου, δύο χρόνια πίσω,
αλλά και πιο πριν, όχι εγώ, αλλά το κόµµα µου, έχει κάνει συγκεκριµένες προτάσεις. Καµµία δεν έχετε αποδεχθεί. Θα σας πω
ακόµη ότι τα δύο προηγούµενα χρόνια εντοπίσαµε –εσείς τουλάχιστον δεχθήκατε, εµείς λέγαµε και ευρύτερα, περισσότεραότι το πραγµατικό πρόβληµα στις λίγες µεγάλες αλυσίδες του
λιανικού εµπορίου είναι σηµαντικό. Και λέγατε ότι ελέγχουν το
80% της αγοράς –πράγµατι- και ότι λειτουργούν ως ολιγοπώλια,
ότι υπάρχουν διαπλοκές στις δοµές, ότι υπάρχει αδιαφάνεια,
υπάρχει παρασιτισµός. Λέω αυτά που είχατε πει πέρυσι. Φέτος
δεν τα ακούω ούτε αυτά. Προφανώς, διότι δεν έχετε κάνει κάτι
για να µας πείτε «δεν το λύσαµε, αλλά έχουµε κάνει το 10%, το
20%». Εγώ δεν λέω να το κάνετε όλο.
Έχουν, λοιπόν, διαµορφωθεί όλα αυτά και δεν κάνετε κάτι.
Υπάρχει απουσία πολιτικής για το λάδι. Απουσία πολιτικής! Το
λέω µε κάθε υπευθυνότητα νοµίζω και το ξέρει όλος ο κόσµος.
Πολιτικές, λοιπόν, ζητούν οι αγρότες, οι ελαιοπαραγωγοί και να
καταλήγουν κάπου, φυσικά και στην τιµή. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει προσαρµοστεί τίποτα προς το θετικό. Δηλαδή, οι επιδοτήσεις ακόµα και τώρα βοηθούν στο να πηγαίνουµε σε άλλη
κατεύθυνση από αυτήν που τώρα, γενικώς τουλάχιστον, εκφωνήσατε.
Σας λέω ακόµα ότι απουσιάζετε ως Κυβέρνηση, δεν γεννάτε
καµµία πολιτική και για τους συνεταιρισµούς που είπατε, ο νόµος
αντί να βοηθά νοµίζω ότι δυσκολεύει τα πράγµατα, διότι γνωρίζετε ότι βάζει ακόµη και περιορισµούς τέτοιους που δεν τους
βοηθούν ούτε να συνενωθούν ούτε καν να υπάρχουν. Τι θα γίνει,
λοιπόν, η παραγωγή η φετινή, που ήταν µειωµένη; Περιµένουν
αποζηµιώσεις που µάλλον δεν θα έρθουν. Και τι θα κάνουν του
χρόνου, αφού δεν εξαγγέλλετε καν κάτι σήµερα;
Θα σας πω ένα τελευταίο. Πριν από δύο – τρεις εβδοµάδες
σας είχα καταθέσει µία ερώτηση για έναν συνεταιρισµό υγιέστατο, ο οποίος κατάφερε να ξεχωρίζει. Μιλάω για το συνεταιρισµό της Κριτσάς, που είναι ελαιοκοµικός. Γι’ αυτόν δεν κάνατε
κάτι. Αντίθετα είπατε ότι πρέπει να το λύσουν µόνοι τους. Μιλώ
για ένα σηµαντικό θέµα, όπου ένας συνεταιρισµός τυποποιεί,
έχει βρει αγορές, όταν παλαιότερα κεντρικά είχαν πουληθεί οι
αγορές αντί να πουληθεί το προϊόν και αντί να στηρίξουµε αυτόν
το συνεταιρισµό, σας λέω ότι την επόµενη ηµέρα της ερώτησης
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που σας έκανα και δεν µου δώσατε µία απάντηση, ώστε να τους
προστατεύσετε, πήγε το ΣΔΟΕ, όχι σε αυτόν ο οποίος κάνει αντίπραξη στο συνεταιρισµό –στον ιδιώτη που παρανοµεί- αλλά στο
συνεταιρισµό και έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο. Να σας ενηµερώσω, κύριε Υπουργέ, ότι ήταν άψογοι και το µόνο που έµεινε
είναι ότι εκτός από το ότι δεν κάνει πολιτική για το λάδι το κράτος, ούτε καν βοηθά, αντίθετα παρεµβάλλει και εµπόδια στους
ίδιους τους συνεταιρισµούς.
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σας πω συγκεκριµένα ότι
γι’ αυτά που δεχθήκατε πέρυσι -που δεν είναι τα µείζονα, αλλά
ήταν κάποια που θα βελτίωναν την κατάσταση- δεν έχετε κάνει
τίποτα. Και θα σας καταθέσω και ένα έγγραφο που οφείλω να
πω και από πού είναι -είναι από ένα εγκυρότατο περιοδικό «ΕΛΙΑ
ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ»- που δείχνει µε διάγραµµα πόσο πέφτουν οι
τιµές από χρόνο σε χρόνο. Επειδή, λοιπόν, το προϊόν απειλείται
και απειλείται και το δένδρο, η καλλιέργεια της ελιάς, να θυµίσω
ότι είναι το ένα από τα δύο προϊόντα που πάνω τους στηρίχθηκε
ο Μινωικός πολιτισµός, για τον οποίο υπερηφανευόµαστε σήµερα. Ήταν ο πολιτισµός της ελιάς και της αµπέλου και σήµερα
το αµπέλι ήδη µας έχει χαιρετίσει. Με την απουσία πολιτικών, φοβάµαι ότι θα µας χαιρετίσει και το δάσος της ελιάς και θα έχουµε
και άλλα προβλήµατα.
Περιµένουµε κάποια απάντηση, κύριε Υπουργέ, ή έστω αν δεν
µπορείτε σήµερα να δώσετε µία απάντηση, υποσχεθείτε ότι θα
σκύψετε πάνω από το πρόβληµα και θα δώσετε σε ένα έστω
µικρό διάστηµα κάτι, ώστε να µπορεί να ελπίζει ο ελαιοπαραγωγός, όχι µόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, ότι του χρόνου θα έχουµε κάνει ένα βήµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
το συνάδελφο, κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ιωάννης
Δριβελέγκας, έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, µάλλον δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε. Δυστυχώς, από εµένα δεν θα ακούσετε αυτά τα οποία
λέµε για να τα ακούν στο χωριό και να λένε «ωραία τα είπε, µας
υποστηρίζει».
Στο διά ταύτα. Θέλουµε να το καταλάβουµε; Αν δεν οργανωθούν οι παραγωγοί και οι αγρότες, καµµία πολιτεία, κανένα κράτος, κανένας Υπουργός δεν θα τους δώσει το εισόδηµα που
περιµένουν. Τι µπορεί να κάνει η πολιτεία και ο Υπουργός; Σας
το είπα. Όλα τα υποστηρικτικά µέτρα είναι σε εξέλιξη και όσοι
κάνουν χρήση αυτών, απολαµβάνουν και τα αποτελέσµατα.
Εσείς είστε από την Κρήτη και εγώ από τη Χαλκιδική και ξέρουµε το λάδι. Εµείς το στέλνουµε έξω χύµα. Δεν βλέπετε ότι
αυτοί που το παίρνουν έξω, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, το εκµεταλλεύονται και απολαµβάνουν υπερβολικές τιµές; Δεν θα τα
πούµε αυτά; Θα µιλάµε γενικόλογα τι θα γίνει µε την τιµή που πέφτει κ.λπ.; Έπρεπε να µου φέρετε το περιοδικό για να το πιστοποιήσετε;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Δεν λέω αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας παρακαλώ! Να δώσουµε στον κόσµο να
καταλάβει ότι παρουσιάζεται µια ευκαιρία τώρα µε το νέο πλαίσιο
των συνεταιρισµών. Αυτό το θέµα έχει λυθεί εδώ και χρόνια σε
όλη την Ευρώπη. Εδώ όµως αποτελεί ακόµη αντικείµενο αντιπαράθεσης µεταξύ των κοµµάτων.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Υλοποιήστε τις προτάσεις του συνδέσµου…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας παρακαλώ! Σας άκουσα. Όταν µου κάνετε ερωτήσεις στη Βουλή, ευχαρίστως τις δέχοµαι. Να συζητούµε όµως στο πλαίσιο του να βοηθούµε τον κόσµο και όχι να
µιλάµε γενικά και αόριστα. Και εγώ µπορώ να σας µιλήσω για δεκάδες προϊόντα.
Σας είπα ότι στο νοµό σας έχετε παραδείγµατα που µπορούν

2666

να αποτελέσουν οδηγό του τι πρέπει να κάνουν και οι διπλανοί,
οι οποίοι απολαµβάνουν. Αυτό να το αναδείξουµε και το κάνουµε.
Δίνουµε πάρα πολλά χρήµατα στην προβολή, τη διαφήµιση και
τα υποστηρικτικά µέτρα. Επιτέλους να γίνει χρήση αυτών των µέτρων για να απολαύσουµε. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αυτά
τα ζητήµατα έχουν λυθεί. Εδώ, ακόµη και µετά από δέκα χρόνια,
θα συζητάµε αν η τιµή είναι υψηλή ή χαµηλή.
Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ και ένα λεπτό στο θέµα του Συνεταιρισµού της Κριτσάς. Γιατί λέτε ότι δεν πήρατε απάντηση;
Δεν τη θέλετε; Τι να κάνει ο Υπουργός;
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Δεν δώσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας άκουσα και δεν σας διέκοψα.
Υπάρχει µία διαµάχη µεταξύ ενός ιδιώτη και ενός συνεταιρισµού
σε ό,τι έχει σχέση µε την παραπλάνηση της ετικέτας. Σας είπα ότι
υπάρχουν διαδικασίες. Με βρήκε ο Πρόεδρος, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, µετά την ερώτηση. Τον ρώτησα: «Έκανες τις νόµιµες
διαδικασίες;» και εκείνος µου είπε: «Όχι, τώρα θα τις κάνω».
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Τις έκανε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Τι θέλετε να κάνει το Υπουργείο; Να πάει να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πιάσει από το αυτί τον ιδιώτη και να του πει «κακώς βάζεις την
ετικέτα» χωρίς ο συνεταιρισµός να έχει κάνει οποιαδήποτε νόµιµη διαδικασία;
Άρα, λοιπόν, δεν έχει καµµία δουλειά το Υπουργείο να παρέµβει σ’ αυτήν την υπόθεση µεταξύ του ιδιώτη και του συνεταιρισµού. Υπάρχουν νόµοι, υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν οι
έλεγχοι από την περιφέρεια. Να κάνει χρήση όλων αυτών των
διατάξεων και των δεδοµένων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
από το 6ο Γενικό Λύκειο Ζωγράφου, το 2ο τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
«Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου
2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη
διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του
Συµβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα
εφαρµογής και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 812-2011, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µια συνεδρίαση. Έτσι
σας προτείνω να συζητηθούν η αρχή, τα άρθρα και οι τροπολογίες όλα µαζί.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με βάση τις παρατηρήσεις των συναδέλφων κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της επεξεργασίας του νοµοσχεδίου, όπως επίσης και µε βάση τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, θα ήθελα να
κάνω ορισµένες αναδιατυπώσεις τις οποίες αναγιγνώσκω.
Η περίπτωση γγ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «γγ. ο Αναγνωρισµένος Οργανισµός
(Νηογνώµονας) του πλοίου ή η Αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών ασφαλείας του.».
Δεύτερον. Το εδάφιο µόνο του άρθρου 11 του σχεδίου νόµου
αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Με την επιφύλαξη του νόµου
2472/1997 (Α’ 50) (Οδηγία 95/46/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες
πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικώς και µόνο για τους σκοπούς της διερεύνησης, εκτός εάν η αρµόδια Αρχή αποφασίσει
ότι υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον δικαιολογεί την αποκάλυψη των
κάτωθι:».
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή κύριε Υπουργέ, µπαίνει αρµόδια Αρχή αντί για δικαστική;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ναι, αρµόδια Αρχή.
Τρίτον. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12
αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «στ. καταρτίζει κανόνες εµπιστευτικότητας για την ανταλλαγή καταθέσεων µαρτύρων και επεξεργασίας δεδοµένων και άλλων στοιχείων εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 11, τηρουµένων των εθνικών κανόνων, περιλαµβανοµένων και αυτών που σχετίζονται µε τρίτες χώρες».
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Τέταρτον. Ο τίτλος του άρθρου 20 του σχεδίου νόµου αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: «Άρθρο 20 Δίκαιη µεταχείριση των
ναυτικών».
Πέµπτον. Στο άρθρο 28 του σχεδίου νόµου, οι παράγραφοι 8
και 9 αναδιατυπώνονται ως εξής: «8. Για θέµατα στέγασης, σίτισης, υγιεινής και επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παράνοµα στη χώρα και ειδικότερα για δαπάνες που
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 8 του νόµου 3907/2011
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 2008/115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την
επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών» και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 7 Α’) και για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του προεδρικού διατάγµατος 60/2007
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005»
(ΦΕΚ 64 Α’), είναι δυνατή στις σχετικές δηµόσιες συµβάσεις
έργων, εκπόνησης µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, κατά
παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, η εφαρµογή άπαξ της
διαδικασίας της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.».
Ένατο. Στο άρθρο 10 του νόµου 3649/2008 που αφορά την
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 39 Α’)
προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως ακολούθως:
«3. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 περίοδος δ’
του ν.2190/1994 για τη «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α’),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.3812/2009 «Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α’) και ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
4. Η πρόσληψη των πολιτικών υπαλλήλων στην ΕΥΠ γίνεται µε
µεικτό σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων τους, από Έλληνες πολίτες που
έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια πέντε (5) τουλάχιστον
έτη πριν από την ηµεροµηνία διορισµού τους.».
ΣΤ. Στο άρθρο 28 οι παράγραφοι 13 και 14 διαγράφονται.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες αναδιατυπώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για τη συζήτηση του σηµερινού νοµοσχεδίου αρµοδιότητας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ορίζει ως ειδική αγορήτρια την Βουλευτή κ. Βέρα Νικολαΐδου.
Από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό αντίστοιχα ορίζεται ως
ειδικός αγορητής για το συγκεκριµένο αυτό νοµοσχέδιο ο Βουλευτής κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης.
Τέλος, από τον ΣΥΡΙΖΑ ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Μουλόπουλος.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε προς κατάθεση µία τροπολογία. Έχω συνεννοηθεί µε
τους εισηγητές και τους αγορητές.
Η τροπολογία αυτή προβλέπει ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στις αποσπάσεις προσωπικού των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Β’
του ν.3429/2005, που ισχύουν έως 31-12-2011, εξακολουθούν να
εφαρµόζονται µέχρι 31-12-2013.
Έχω και την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και παρακαλώ πολύ να δεχθείτε την κατάθεσή της και να περιληφθεί ως αυτοτελές άρθρο στο νοµοσχέδιο, εάν δεν υπάρχει
αντίρρηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνος Ρόβλιας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία,
καθώς και την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Σπυρίδων Μοσχόπουλος για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται να εναρµονίσει την εθνική µας νοµοθεσία µε
την κοινοτική οδηγία 18/2009. Πρόκειται για µια οδηγία που
αφορά την πρόληψη των ναυτικών ατυχηµάτων µέσω της διερεύνησης και της καταγραφής τους.
Αυτή η οδηγία έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα µας, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γιατί είµαστε µια χώρα µε πλούσια ναυτική παράδοση και κυρίαρχη δύναµη στις θαλάσσιες µεταφορές.
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, πριν από έναν περίπου χρόνο
ο ελληνόκτητος στόλος απαριθµούσε πάνω από τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα πλοία κάθε τύπου, ολικής χωρητικότητας άνω
των χιλίων κόρων. Αντιπροσωπεύει δε το 8,2% του παγκόσµιου
στόλου σε αριθµό πλοίων και το 13,2% σε κόρους ολικής χωρητικότητας.
Ο µέσος όρος ηλικίας του ελληνόκτητου στόλου ήταν 11,9
χρόνια, δηλαδή κατά ένα χρόνο µικρότερο της µέσης ηλικίας του
παγκόσµιου στόλου. Η εµπορική µας ναυτιλία αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως στυλοβάτη της εθνικής µας οικονοµίας.
Έχει ιδιαίτερη σηµασία, λοιπόν, για εµάς να προσαρµόσουµε
το εθνικό µας δίκαιο ενσωµατώνοντας την οδηγία 18/2009 που
αφορά τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών. Έτσι συµβάλλουµε, εκτός των άλλων, στην
ακόµη µεγαλύτερη αξιοπιστία της αξιοπλοΐας του στόλου µας,
αλλά και γενικότερα των θαλασσίων µέσων µεταφοράς που µεταφέρουν µε ασφάλεια πάνω από το 90% του παγκόσµιου εµπορίου.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι η επίσηµη έρευνα της Ευρωπαϊκής
Ναυτικής Ασφάλειας που δηµοσιεύθηκε το 2008 κατέδειξε ότι τα
περισσότερα ναυτικά ατυχήµατα στη Μεσόγειο συµβαίνουν σε
ελληνικά χωρικά ύδατα. Η έρευνα αυτή έκρουσε τον κώδωνα του
κινδύνου προς πάσα κρατική ελεγκτική αρχή που είναι υπεύθυνη
για την ασφαλή λειτουργία και πλεύση του ακτοπλοϊκού ελληνικού στόλου.
Συγκεκριµένα, η επίσηµη ευρωπαϊκή έκθεση ανέφερε ότι στο
διάστηµα 2003-2008 το 75% των ναυτικών ατυχηµάτων που έγιναν στη Μεσόγειο τοποθετείται στα νερά της χώρας µας, κάτι
που ασφαλώς ήταν λόγος ανησυχίας, τόσο για την πολιτεία όσο
και για τους εµπλεκόµενους ναυτιλιακούς φορείς αλλά και για
τις ναυτεργατικές οργανώσεις.
Εξάλλου, τα έτη 2008, 2009 και 2010 σηµειώθηκαν διακόσια
σαράντα τρία ναυτικά ατυχήµατα, µε τα τριάντα πέντε εξ αυτών
πολύ σοβαρά. Αυτά τα ατυχήµατα αφορούσαν πλοία µε ελληνική
σηµαία. Αυτός ο αριθµός, όπως είναι φυσικό, αναµένεται να αυξηθεί, αφού µε το σχέδιο νόµου διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής
και σε άλλα πλοία.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε απαρτίζεται από τρία βασικά
µέρη που διασαφηνίζουν όλες τις λεπτοµέρειες σχετικά µε την
εναρµόνιση του εθνικού µας δικαίου µε την κοινοτική οδηγία.
Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις του ευρωπαϊκού
κειµένου. Το περιεχόµενο του δεύτερου µέρους είναι ο καθορισµός του πλαισίου, στο οποίο κινούνται τα εθνικά µέτρα για την
ουσιαστική εφαρµογή της οδηγίας και θεσπίζονται ουσιαστικές
και οργανωτικές διατάξεις, όπως για παράδειγµα, η σύσταση της
Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων, ενώ
στο τρίτο και τελευταίο µέρος προβλέπονται εθνικές ρυθµίσεις,
ώστε να προσαρµοστεί µε το βέλτιστο τρόπο η οδηγία αυτή προς
το εθνικό µας δίκαιο, καθώς και άλλες διατάξεις που λύνουν χρόνια προβλήµατα διαδικαστικά, κυρίως, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Θα σταθώ σε µερικά βασικά σηµεία. Σκοπός του νοµοσχεδίου
είναι η υιοθέτηση των µέτρων και των ρυθµίσεων εκείνων που θα
βοηθήσουν στη διερεύνηση των τεχνικών παραµέτρων ενός ναυτικού ατυχήµατος και στη διεξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων,
ώστε να αποφευχθούν στο µέλλον σηµαντικότατες οικολογικές
καταστροφές στο θαλάσσιο και παράκτιο πλούτο, την οικονοµία,
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αλλά περισσότερο στην απώλεια ανθρωπίνων ζωών.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπήρξε µια καθυστέρηση στην
ενσωµάτωση της οδηγίας στην ελληνική νοµοθεσία, που οφείλεται όµως σε αντικειµενικές αδυναµίες, όπως διοικητικές αλλαγές,
δηµοσιονοµικές διαδικασίες, διαφορετικές προσεγγίσεις στο
θέµα, στη δυσκολία αξιολόγησης των δαπανών και στις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες. Εξάλλου, η Ελλάδα είναι ένα κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε µεγάλο αριθµό εµπορικών
πλοίων, παράγοντας ο οποίος συνετέλεσε ώστε ο χρόνος διαβούλευσης να είναι µεγαλύτερος.
Το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει σήµερα σε διεθνές επίπεδο
για τις θαλάσσιες µεταφορές καθορίζεται από το διεθνή ναυτιλιακό οργανισµό, το γνωστό ως IMO, του οποίου το ρυθµιστικό
πλαίσιο περιλαµβάνει στις προτεραιότητές του την προστασία
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και συνεπώς την πρόληψη αλλά και την αποτροπή ναυτικών ατυχηµάτων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράµµισε στη λευκή βίβλο που εξέδωσε το 2001 τη διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη για ανεξάρτητες
τεχνικές διερευνήσεις, βασισµένη σε πραγµατικά γεγονότα και
ναυτικά ατυχήµατα που έγιναν η αιτία για οικολογικές καταστροφές και ανθρώπινες τραγωδίες.
Στη χώρα µας, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στον τοµέα των
θαλασσίων µεταφορών αλλά και του ναυτικού δικαίου, η διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων διέπεται από το νοµοθετικό διάταγµα 712/1970 περί διοικητικού ελέγχου ναυτικών ατυχηµάτων,
το οποίο αντιµετωπίστηκε και ρυθµίστηκε σύµφωνα µε το διεθνές
πλαίσιο που ίσχυε τότε, το 1970.
Το συγκεκριµένο νοµοθετικό διάταγµα εφαρµόζεται για ναυτικά ατυχήµατα πλοίων µόνο υπό ελληνική σηµαία. Το πεδίο
εφαρµογής µε αυτό το νοµοσχέδιο αφορά όχι µόνο τα υπό ελληνικής σηµαίας πλοία, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, αλλά διευρύνεται και στα ναυτικά ατυχήµατα τα οποία αφορούν πλοία υπό
ελληνική σηµαία ανεξαρτήτως του τόπου του συµβάντος, πλοία
ανεξαρτήτως σηµαίας τα οποία βρίσκονται όµως στα ελληνικά
χωρικά ύδατα, όπως αυτά ορίζονται στη διεθνή σύµβαση των
Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 ή εντός
των περιοχών έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, δεδοµένου
όµως ότι έχει προσφερθεί βοήθεια υπηρεσίας έρευνας.
Αναφέρεται σε ναυτικά ατυχήµατα και συµβάντα που θίγονται
ουσιαστικά ελληνικά συµφέροντα και τέλος για επιβατικά οχηµαταγωγά πλοία ή ταχύπλοα επιβατικά πλοία, όταν αυτό συµβαίνει
εντός των χωρικών υδάτων της Ελλάδας ή σε άλλα ύδατα όταν
το τελευταίο λιµάνι απόπλου πριν το ατύχηµα ήταν ελληνικό.
Εδώ θα πρέπει να σταθούµε και σε ένα πολύ βασικό σηµείο,
στη λεπτή εκείνη γραµµή που διαχωρίζει τη διερεύνηση από την
απόδοση ευθυνών ενός ναυτικού ατυχήµατος. Η ισορροπία είναι
όντως πολύ εύθραυστη, τόσο για την ορθή διαδικασία της διερεύνησης όσο και για την απόδοση ευθυνών από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα.
Με τις ρυθµίσεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου γίνεται
σαφές ότι η υπηρεσία ασχολείται µε τη διερεύνηση των ναυτικών
ατυχηµάτων µε σκοπό την πρόληψη και σε καµµία περίπτωση µε
την απόδοση ευθυνών όπου αρµόδιο είναι το Ανακριτικό Συµβούλιο Ναυτικών Ατυχηµάτων.
Όσον αφορά το βαθµό σοβαρότητας ενός ναυτικού ατυχήµατος και τις έννοιες «κυρίου κράτους διερεύνησης», αλλά και «ουσιαστικώς ενδιαφεροµένου κράτους», ορίζονται από τον κώδικα
του ΙΜΟ.
Επίσης, κάτι πολύ σηµαντικό. Προβλέπεται ότι τα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συνεργάζονται για τη διεξαγωγή των ερευνών των ατυχηµάτων, αλλά επίσης προβλέπεται
και η υποχρεωτική καταχώρηση των πορισµάτων των ναυτικών
ατυχηµάτων στην ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων.
Η σύσταση της Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων αποτελεί µία µόνιµη, ανεξάρτητη, ανεπηρέαστη και αµερόληπτη υπηρεσία στελεχωµένη από έµπειρους και εξειδικευµένους σε τεχνικά θέµατα για ναυτικά ατυχήµατα εµπειρογνώµονες αποκλειστικής απασχόλησης, κάτι που προβλέπεται και
από την οδηγία. Είναι υποχρέωσή µας να φτιάξουµε ένα µόνιµο
φορέα όπως αυτή η υπηρεσία.
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Επιγραµµατικά αναφέρω ότι η υπηρεσία είναι οργανωµένη σε
επίπεδο διεύθυνσης. Ελέγχεται από τον προϊστάµενο, ο οποίος
είναι µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε βαθµό νοµικού συµβούλου και την επιτελική θέση του διευθυντή που καταλαµβάνει ανώτερος αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος της
Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Η υπηρεσία διαρθρώνεται σε τρία τµήµατα, το τµήµα τεχνικής
διερεύνησης, το τµήµα µελετών, εφαρµογών και στατιστικής
ανάλυσης και το τµήµα διοικητικής, οικονοµικής και νοµικής υποστήριξης.
Θέλω εδώ να τονίσω κάτι επίσης σηµαντικό. Η υπηρεσία για
την υποβοήθηση του έργου της µπορεί να απευθύνεται κατ’ εξαίρεση και λόγω ειδικών περιπτώσεων σε εξωτερικούς εξειδικευµένους τεχνικούς συµβούλους, σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς µε αναγνωρισµένη εµπειρία στο αντικείµενο, καθώς και
σε πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Επίσης, αυτή η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα της έκδοσης έγκυρης προειδοποίησης προς τους εµπλεκόµενους σε ένα ναυτικό ατύχηµα, προκειµένου να αποφευχθεί ένα νέο ατύχηµα
ακόµη και εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης.
Λέχθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η υπηρεσία αυτή
είναι πολυδάπανη και πολυτελής για τις σηµερινές οικονοµικές
συγκυρίες. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν ισχύει αφού η λειτουργία της
υπηρεσίας προβλέπεται ως υποχρέωση από την οδηγία. Δεν επιβαρύνει επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισµό, αφού το προσωπικό προέρχεται από το δηµόσιο τοµέα.
Προβλέπεται η καθιέρωση εσόδων προς την υπηρεσία από την
έκδοση των ναυτιλιακών εγγράφων των υπό ελληνική σηµαία
πλοίων. Τέλος, το σηµαντικότερο είναι ότι δεν µπορούµε να αντισταθµίσουµε την αξία της ανθρώπινης ζωής µε το κόστος λειτουργίας µιας υπηρεσίας, ειδικά όταν γνωρίζουµε ότι τα
τελευταία τρία χρόνια ο µέσος όρος ανά έτος ήταν ογδόντα ναυτικά ατυχήµατα τα οποία βαίνουν αυξανόµενα λόγω της αύξησης
του αριθµού των πλοίων. Η υπηρεσία, δυστυχώς, έχει σηµαντική
και αρκετή δουλειά να κάνει.
Στο νοµοσχέδιο, επίσης, καθορίζονται µε σαφήνεια οι εθνικές
ρυθµίσεις που προτείνονται µε σκοπό τη βέλτιστη προσαρµογή
της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ο τρόπος καθιέρωσης, καταβολής
τελών υπέρ της νέας Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων, οι διατάξεις που αφορούν άλλα θέµατα Λιµενικού Σώµατος, Ελληνικής Ακτοφυλακής, Πυροσβεστικού Σώµατος, που αφορούν διοικητικές κυρώσεις, ασφαλιστικά θέµατα,
καταβολή επιδοµάτων, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
καταταγέντων στο Λιµενικό Σώµα, όρια ηλικίας συντα- ξιοδότησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την παράγραφο 9 του άρθρου 28 µπαίνει τέλος στο καθεστώς των διορισµών που ισχύει
µέχρι σήµερα και δεν τιµά κανέναν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η αδιάβλητη, αντικειµενική, διαφανής και αξιοκρατική
επιλογή του προσωπικού που εισάγεται µέσω ΑΣΕΠ µε τη συγκεκριµένη διάταξη θα συµβάλει στην ποιοτική αναβάθµιση, την
αξιόπιστη και αποτελεσµατική λειτουργία αυτής της σηµαντικής
και ευαίσθητης υπηρεσίας στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα
µας.
Για το σκοπό αυτό συγκροτείται από τον Υπουργό τριµελές
συµβούλιο που ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προσόντα των
υποψηφίων. Το συµβούλιο αυτό απαρτίζεται από τον πρόεδρο,
που είναι αντιπρόεδρος ή νοµικός σύµβουλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ που επιλέγεται
µε κλήρωση µεταξύ των συµβούλων και ένα διευθυντή που κληρώνεται µεταξύ των διευθυντών της υπηρεσίας.
Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της υπηρεσίας οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε δοκιµασία για τη διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων από επιτροπή
που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη.
Τέλος, η πρόσληψη των πολιτικών υπαλλήλων στην ΕΥΠ θα γίνεται από Έλληνες πολίτες που έχουν αποκτήσει την ελληνική
ιθαγένεια -µετά την τελευταία πρόταση του Υπουργού- πέντε
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τουλάχιστον έτη πριν το διορισµό τους.
Επίσης, στο νοµοσχέδιο καθορίζονται η καταβολή προστίµων
σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και πρόσωπα που ενέχονται για υπεράριθµη έκδοση εισιτηρίων.
Θα ήθελα, ακόµη, να πω ότι η παράγραφος 8 του άρθρου 28
αναφέρεται στις δαπάνες για θέµατα στέγασης, σίτισης, υγιεινής
και επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παράνοµα στη χώρα µας. Όταν συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας
ανάγκης, δίνεται η δυνατότητα µε την παρούσα διάταξη, παρακάµπτοντας τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις για
την υπογραφή δηµόσιας σύµβασης έργου, εκπόνησης µελέτης,
προµηθειών και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων, να γίνονται µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης,
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.
Καταλαβαίνουµε όλοι ότι ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται άµεση αντιµετώπιση και ιδιαίτερα σήµερα, µέχρι να οργανωθούν σωστά και να µπουν σε πλήρη λειτουργία τα κέντρα
υποδοχής. Γι’ αυτό, οι συγκεκριµένες παρεκκλίσεις θα ισχύουν
για το συγκεκριµένο διάστηµα ενός έτους.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν
προβληµατισµό που αναπτύχθηκε σχετικά µε τις αρµοδιότητες
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι αρµοδιότητες
αυτές έχουν διατυπωθεί µε σαφήνεια στο ν.3922/2011 και δεν
επιδέχονται παρερµηνεία.
Ένας από τους στόχους αυτού του νοµοσχεδίου, που είναι
πλέον νόµος του κράτους –και αναφέροµαι στο ν.3922- είναι ο
διαχωρισµός του ελέγχου από τον ελεγχόµενο.
Η ίδρυση του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής και
η υπαγωγή του Σώµατος αυτού στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη ήδη απέφερε άµεσα θετικά αποτελέσµατα, όπως εκείνα
της κατάσχεσης των πλοίων που µετέφεραν λαθραία καύσιµα,
τη διερεύνηση της υπόθεσης του ρώσικου νηογνώµονα, µε απώτερο σκοπό την προστασία και την ασφάλεια των επιβατών, των
πληρωµάτων, αλλά και της εθνικής οικονοµίας. Αυτά και άλλα
αποδεικνύουν την ορθότητα αυτής της νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Η ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας είναι πράγµατι µια συζήτηση που, κατά την άποψή
µου, θα πρέπει να γίνει. Δεν είναι, όµως, αντικείµενο αυτής της
συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αφορά την ίδρυση
και λειτουργία ενός Υπουργείου που θα ασχολείται καθαρά µε
τη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής µας στον τοµέα της εµπορικής ναυτιλίας, που πράγµατι µαζί µε τον τουρισµό αποτελούν τους βασικούς πυλώνες και στυλοβάτες της ελληνικής
οικονοµίας.
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι σ’ αυτές τις αρµοδιότητες του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαµβάνεται η
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στο πεδίο της οποίας κατατάσσεται
και η διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων.
Πολύ σωστά, λοιπόν, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη –ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός
Γραµµατέας και οι συνεργάτες τους- ανέλαβε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία που έρχεται σήµερα για ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου συµβάλλει καθοριστικά στην ασφαλέστερη διακίνηση φορτίων και επιβατών
από τα ελληνόκτητα και ξένα πλοία, τόσο στα ελληνικά, όσο και
στα διεθνή χωρικά ύδατα. Η διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων, η εξαγωγή συµπερασµάτων από καταρτισµένους εµπειρογνώµονες και η αξιοποίηση των στοιχείων θα οδηγήσουν στην
αποφυγή ατυχηµάτων στις θαλάσσιες µεταφορές στο µέλλον και
θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και την ευηµερία της ναυτιλίας,
στην προστασία των ναυτικών και των επιβατών, αλλά και του περιβάλλοντος, αφού ένα ναυτικό ατύχηµα σε µία νησιωτική χώρα,
όπως η Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε χώρα διαθέτει ακτογραµµή,
µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµία, το περιβάλλον,
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τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά και την αξιοπιστία της αξιοπλοΐας των θαλάσσιων µέσων µεταφοράς.
Μ’ αυτές τις σκέψεις και για όλους αυτούς τους λόγους που
ανέφερα προηγουµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας
καλώ να ψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Σπυρίδωνα Μοσχόπουλο από το Νοµό Κεφαλληνίας.
Το λόγο έχει ο συνάδελφος εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας
κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Ορίστε, κύριε Παυλόπουλε, έχετε το λόγο για δεκαπέντε
λεπτά.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα σχέδιο νόµου το
οποίο ουσιαστικά αφορά –µαζί µε κάποιες τροπολογίες βεβαίως
που έχουν ενσωµατωθεί- το ζήτηµα της προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην oδηγία 18/2009, η οποία ρυθµίζει την
έρευνα των θαλάσσιων ατυχηµάτων. Επαναλαµβάνω ότι περιλαµβάνει και κάποια άλλα θέµατα, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια και τα οποία προστέθηκαν µε τροπολογίες, άλλες ενσωµατωµένες στο κύριο σώµα του νοµοσχέδιου και άλλες τις
οποίες συζητούµε αυτήν τη στιγµή.
Λέµε «ΝΑΙ» επί της αρχής, µε την επιφύλαξη η οποία αφορά
την ΕΛΥΔΝΑ. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι σηµαίνει αυτό.
Όµως, θα µου επιτρέψετε να σταθώ λίγο στο ιστορικό της κατάρτισης αυτής της οδηγίας. Γιατί όλο αυτό το ιστορικό έχει τη
σηµασία του σε ό,τι αφορά την ερµηνεία, µελλοντικά, των διατάξεων αυτού του σχεδίου νόµου και, εποµένως, αυτής της οδηγίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτηµα των ναυτικών ατυχηµάτων αποκτά τεράστια σηµασία, όταν γνωρίζουµε σήµερα ποια
είναι η εµβέλεια της εµπορικής ναυτιλίας, ως προς τις µεταφορές εµπορευµάτων. Ο συντριπτικά µεγαλύτερος όγκος της µεταφοράς εµπορευµάτων γίνεται µέσω ναυτιλίας. Πράγµα που
σηµαίνει ότι πρέπει να δοθεί και να δίνεται πάντοτε ιδιαίτερη έµφαση στα ατυχήµατα, τα οποία µπορεί να συµβούν. Και τούτο
για δύο λόγους, ήτοι για την προστασία του ανθρώπου κατά
κύριο λόγο και, στη συνέχεια, για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.
Έχουµε δει πολλά τέτοια ατυχήµατα, τα οποία ευαισθητοποίησαν την παγκόσµια κοινή γνώµη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η οδηγία έρχεται σχετικά αργά. Αργά ευαισθητοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Βεβαίως, αυτή η οδηγία έχει δύο προηγούµενα. Από τη
µία πλευρά έχει οδηγίες του 1999 και του 2002, αφού στην ουσία
µόλις το 1999 άρχισε να σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση το τι
πρέπει να γίνει σ’ αυτόν τον τοµέα. Ας συλλογιστούµε, βέβαια,
ότι στο µεταξύ είχαµε σε ευρωπαϊκό χώρο τα δύο ατυχήµατα,
αυτά του 1999 και του 2002 µε το «ERIKA» και το «PRESTIGE»,
όπως επίσης ότι είχε προηγηθεί και το τραγικό για το περιβάλλον
θαλάσσιο ατύχηµα του «EXXON VALDEZ».
Τονίζω, λοιπόν, ότι στόχος αυτής της οδηγίας είναι η
προστασία του ανθρώπου και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει και προηγούµενο, το οποίο αφορά την ερµηνεία αυτών των διατάξεων και
το οποίο πρέπει να λάβουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Το προηγούµενο είναι ο κώδικας ναυτικών ατυχηµάτων του
1989 του ΙΜΟ, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο κώδικας αυτός είναι ο οδηγός, µε βάση τον οποίο συντάχθηκε η κοινοτική οδηγία και κατά την ερµηνεία της, όπως επίσης και κατά
την ερµηνεία από τα ελληνικά δικαστήρια, θα πρέπει να λαµβάνουµε σοβαρά υπ’ όψιν τον κώδικα αυτόν. Δεδοµένου –όπως σας
είπα και πάλι- ότι είναι η µήτρα των νοµοθετικών ρυθµίσεων, τις
οποίες τώρα έχουµε προ οφθαλµών.
Το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι αυτή η κοινοτική
οδηγία, άρα και ο νόµος τον οποίο σήµερα ψηφίζουµε, έχει
σχέση και µε το δίκαιο της θάλασσας. Αρκετές από τις διατάξεις
που αφορούν την οδηγία αυτή, ιδίως ως προς την οριοθέτηση
του πεδίου εφαρµογής της, σχετίζονται µε το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1982, στην
οποία εµείς έχουµε προσχωρήσει. Όπως όµως είναι γνωστό,
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άλλες χώρες δεν έχουν προσχωρήσει.
Για εµάς, για την Ελλάδα και το έχουµε δηλώσει σε όλους τους
τόνους, οι διατάξεις του δικαίου της θάλασσας ισχύουν όχι µόνο
για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σχετική Σύµβαση,
αλλά για όλες τις χώρες, δεδοµένου ότι πλέον, όπως έχει γίνει
προφανές και από τη νοµολογία του Δικαστηρίου της Χάγης, οι
κανόνες του δικαίου της θάλασσας του 1982, είναι κανόνες οι
οποίοι, όπως λέει και το άρθρο 28 του ελληνικού Συντάγµατος,
ταυτίζονται µε τους γενικώς παραδεδεγµένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι δεσµεύουν όλα τα κράτη, ανεξάρτητα
από το αν τα κράτη αυτά έχουν προσχωρήσει. Έχει αποκτήσει
δηλαδή τέτοια διείσδυση στη διεθνή έννοµη τάξη η σύµβαση
αυτή, ώστε οι κανόνες της, ως κανόνες οι οποίοι είναι διεθνώς
παραδεδεγµένοι, ισχύουν και για τα κράτη-µέλη τα οποία δε
έχουν προσχωρήσει. ‘Αρα και άλλες χώρες, όταν χρειάζεται το
δίκαιο της θάλασσας για την εφαρµογή της οδηγίας αυτής, δεσµεύονται από τις διατάξεις του δικαίου της θάλασσας, το επαναλαµβάνω για µία ακόµα φορά.
Σε ό,τι αφορά την ουσία του νοµοσχέδιου και της οδηγίας νοµίζω πως είναι ανάγκη να διευκρινισθεί και τούτο: Δεν έχει σχέση
η οδηγία η οποία, όπως είπα, αφορά την έρευνα των θαλασσίων
ατυχηµάτων, δεν έχει σχέση µε την ανεύρεση του υπαιτίου και
τον καταλογισµό υπαιτιότητας. Κατά τούτο, το νοµοθετικό διάταγµα 712 του 1970, το διάταγµα δηλαδή το οποίο αφορά την
υπαιτιότητα και τον καταλογισµό στους υπαιτίους των σχετικών
ευθυνών, δεν θίγεται. Είναι µια οδηγία η οποία σχετίζεται µε την
έρευνα των αιτίων που προκάλεσαν ναυτικά ατυχήµατα µε µόνο
στόχο την πρόληψη στο µέλλον. Έχει δηλαδή, η όλη διαδικασία
για την οποία µιλάµε, ένα διερευνητικό χαρακτήρα, ο οποίος δεν
θίγει το όλο ζήτηµα, το οποίο αφορά πλέον υπαιτιότητα και υπαιτίους, όταν είναι ανάγκη πλέον να καταλογίσουµε ευθύνες ποινικές, αστικές ή άλλες, στους υπαιτίους.
Όµως, το τόνισα κύριε Υπουργέ και το επαναλαµβάνω, θα πρέπει εν όψει αυτής της οδηγίας, αλλά και του κώδικα του ΙΜΟ να
δούµε την περίπτωση κατά την οποία συµπίπτουν τα πεδία εφαρµογής των δύο. Αυτό µπορεί να συµβεί –και θα δώσω µία διευκρίνιση σ’ αυτό που είπατε και στην επιτροπή- στην ακόλουθη
περίπτωση.
Ας υποθέσουµε ότι έχει εκδοθεί η απόφαση ενός δικαστηρίου
που καταλογίζει υπαιτιότητα και βρίσκει τον υπαίτιο, σε ό,τι
αφορά τα αίτια ενός ναυτικού ατυχήµατος. Η έρευνα που µπορεί
να γίνει µετά -γιατί έρευνα µπορεί να γίνει µετά- ναι µεν δεν
αφορά υπαιτιότητα και υπαιτίους, αλλά τα πραγµατικά περιστατικά µε βάση τα οποία καταλογίστηκαν οι ευθύνες στους υπαιτίους µπορεί να αποδειχθούν για άλλους λόγους, που σχετίζονται
µε την πρόληψη βεβαίως στη συγκεκριµένη περίπτωση. Μπορεί
να αποδειχθούν διαφορετικά.
Δεν αποκλείεται δηλαδή, λόγω εξέλιξης τεχνολογίας, λόγω καλύτερης µελέτης των πραγµάτων να φανεί σε µία υπόθεση που
έχει εκδοθεί -εφόσον δεν έχει καταστεί αµετάκλητη στο µεταξύότι ορισµένα πραγµατικά περιστατικά, που ελήφθησαν υπ’ όψιν,
δεν είναι τα ίδια ή µπορεί να είναι πρόσθετα. Το ξαναλέω, δεν
είναι του παρόντος νοµοσχεδίου. Εκεί θα πρέπει να δούµε την
αλλαγή της ισχύουσας νοµοθεσίας, του νοµοθετικού διατάγµατος δηλαδή µε την ενδεχόµενη πρόβλεψη ειδικού ένδικου µέσου
είτε µε τη µορφή της αναθεώρησης είτε µε τη µορφή της αναψηλάφησης, για να µπορέσουµε τουλάχιστον να µην έχουµε ζητήµατα στα οποία θα φαίνεται ότι µία απόφαση είναι στον αέρα.
Όµως αυτό είναι ένα θέµα το οποίο µπορούν οι υπηρεσίες του
Υπουργείου να το δουν και νοµίζω καλό θα ήταν να το δουν για
το µέλλον.
Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αρµοδιότητα σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της οδηγίας καθορίζεται µε
βάση συγκεκριµένες ρυθµίσεις, οι οποίες είναι τριών ειδών. Τρεις
είναι οι άξονες µε βάση τους οποίους καθορίζεται –επαναλαµβάνω- η αρµοδιότητα, δηλαδή το τι εµπίπτει στο πλαίσιο της
εφαρµογής της κοινοτικής οδηγίας. Ο ένας είναι η σηµαία του
πλοίου, ο άλλος είναι ο χώρος, µέσα στον οποίο συνέβη το ναυτικό ατύχηµα -και όταν λέω «χώρος», εννοώ ότι πρέπει να είναι
χώρος, εντός του οποίου έχουν δράση οι παράκτιες υπηρεσίες
της χώρας, όπως όταν παρέχουν τη δική τους συνδροµή- και ο
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τρίτος είναι τα συµφέροντα της χώρας, τα οποία –το τονίζωαφορούν τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία εµπλέκονται. Για παράδειγµα, τους Έλληνες ναυτικούς, οπότε καλείται η χώρα µας να
συνδράµει, εξαιτίας του γεγονότος ότι εµπλέκονται Έλληνες
ναυτικοί. Και εάν µιλάµε για µία χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, είναι
σαφές και προφανές ότι έχουµε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι ένα µεγάλο κοµµάτι του ελληνικού πληθυσµού ασχολείται µε τη ναυτιλία, πολύ µεγαλύτερο αναλογικά µε άλλες
χώρες. Κατά τούτο, λοιπόν, ορθώς ο προσδιορισµός της εφαρµογής της κοινοτικής οδηγίας γίνεται και µε αυτόν τον άξονα, ο
οποίος έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Έρχοµαι στο σηµείο, στο οποίο θα διατηρήσω την αρνητική
επιφύλαξη που τόνισα και στην επιτροπή, γιατί είναι θέµα αρχής:
Το όλο θέµα της εφαρµογής αυτής της κοινοτικής οδηγίας ανατίθεται σε µία υπηρεσία, η οποία είναι ο πυρήνας του σχετικού
σχεδίου νόµου. Είναι η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδίως της Πλειοψηφίας, όταν
κοιτάξετε ολόκληρη την κοινοτική οδηγία, όταν δείτε, παραδείγµατος χάριν, τον Κώδικα Ναυτικών Ατυχηµάτων, θα παρατηρήσετε ότι οι ρυθµίσεις που επιβάλλονται αφορούν ένα Υπουργείο,
το οποίο έχει σχέση µε την εµπορική ναυτιλία και όχι µε ένα
Υπουργείο, το οποίο -όσο ευρέως και αν το δούµε- παραµένει
ένα Υπουργείο ουσιαστικά Δηµόσιας Τάξης, παρά το γεγονός ότι
µιλάµε για προστασία του πολίτη.
Κατά τούτο, λοιπόν, για να λειτουργήσει αυτή η οδηγία κανονικά, θα έπρεπε να υπάρχει Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.
Αυτό το δικαιολογούν και πολλά άλλα αίτια και το έχουµε τονίσει.
Γι’ αυτό για χρόνια είχαµε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας,
γι’ αυτό το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας λειτούργησε και
προσέφερε πολλά –το τονίζω- σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονοµία, αλλά ταυτοχρόνως και την εµπορική ναυτιλία. Καταργήθηκε. Έχουµε δει τις παρενέργειες που έχουν δηµιουργηθεί.
Πρόκειται για τεράστιες παρενέργειες. Μία από τις παρενέργειες
προστίθεται αυτήν τη στιγµή µε την κοινοτική οδηγία. Θα µε θυµηθείτε ότι θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες στην εφαρµογή,
ακριβώς εξαιτίας τού ότι δεν υπάρχει το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας, ακριβώς εξαιτίας τού ότι οι υπηρεσίες, οι οποίες θα
αποτελέσουν τη βάση για την εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας,
δεν έχουν σχέση µε οργανωµένες υπηρεσίες Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
Ο κύριος Υπουργός τόνισε ότι «θα πρέπει βεβαίως στο µέλλον
να δούµε το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, το οποίο θα έχει
δικές του υπηρεσίες, αλλά το Λιµενικό Σώµα θα πρέπει να παραµείνει πάντοτε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».
Το τονίζω ότι είναι λάθος. Το Λιµενικό Σώµα δεν έχει τη µορφή
Σώµατος Ασφαλείας, την οποία έχουν τα δύο άλλα Σώµατα, δηλαδή η Ελληνική Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα. Από τη
φύση του και τη σύνδεσή του µε τη ναυτιλία, το Λιµενικό Σώµα
έχει υβριδική µορφή. Βεβαίως, έχει ορισµένα στοιχεία Σώµατος
Ασφαλείας, αλλά πολύ περισσότερο είναι το Σώµα εκείνο, µε
βάση το οποίο εξασφαλίζεται η λειτουργία της εµπορικής ναυτιλίας σε πάρα πολύ σηµαντικούς τοµείς. Επαναλαµβάνω ότι και
επί των ηµερών της κυβερνήσεως Καραµανλή είχε τεθεί το ζήτηµα, αλλά και εγώ, ως Υπουργός του ενιαίου Υπουργείου Εσωτερικών, τότε είχα πει ότι το ορθότερο θα ήταν το Υπουργείο
Εµπορικής Ναυτιλίας να κρατήσει το Λιµενικό Σώµα και όχι να
έρθει και να εξοµοιωθεί µε ένα Σώµα Ασφαλείας. Και πιθανόν να
µου πει κάποιος ότι θα µπορεί να δανείζει τις υπηρεσίες του το
Λιµενικό Σώµα και σε ένα µελλοντικό Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, αλλά αντιλαµβάνεσθε ότι αυτό θα ήταν αδιανόητο στην
πράξη. Πρακτικά, δηλαδή, δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει.
Να, λοιπόν, που ο λόγος, για τον οποίο επιµένω -και επιµένουµε ως Νέα Δηµοκρατία- ότι είναι ανάγκη να συσταθεί αµέσως
το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας εδώ επιβεβαιώνεται. Να,
γιατί πάµε να ενσωµατώσουµε µία κοινοτική οδηγία και οι παρενέργειες απ’ αυτές τις δυσλειτουργίες που έχουν δηµιουργηθεί,
εξαιτίας της µη ύπαρξης Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, αποτελούν και θα αποτελέσουν το σπουδαιότερο εµπόδιο στην
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εφαρµογή της, τουλάχιστον όπως πρέπει να εφαρµοσθεί αυτή.
Γι’ αυτό κρατούµε την επιφύλαξη και καταψηφίζουµε τη σχετική διάταξη η οποία αφορά την ΕΛΥΔΝΑ, ανεξάρτητα από το ότι
συµφωνούµε για την ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας στην
ελληνική έννοµη τάξη, όπως είναι άλλωστε και υποχρέωσή µας.
Το κάνουµε και για λόγους ουσιαστικούς, το κάνουµε και για λόγους συµβολισµού, εξαιτίας των λαθών και των προβληµάτων
που έχουν δηµιουργηθεί από την κατάργηση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
Βεβαίως, τόνισα και επαναλαµβάνω ότι επίσης είναι µία πολυτελής υπηρεσία. Δεν είναι πολλά τα ναυτικά ατυχήµατα τα οποία
θα κληθεί να διερευνήσει. Εν πάση περιπτώσει, είναι –το τονίζωαρκετά πολυτελής η όλη δοµή της, πέραν του ότι διατηρώ την
επιφύλαξη, κύριε Υπουργέ, µε όλο το σεβασµό στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, ότι δεν µπορεί πάντοτε ένας Αντιπρόεδρος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους να είναι επικεφαλής µιας
τέτοιας Αρχής. Δεν ξέρω αν θα µπορέσει να έχει τις γνώσεις.
Ξέρω βεβαίως τις κρίσιµες στιγµές που περνάµε, αλλά δεν θα
ήταν, νοµίζω, πολύ βαρύ, δεν θα ήταν κάτι σηµαντικό για τον
προϋπολογισµό τουλάχιστον ο επικεφαλής να µπορεί να είναι
ένα πρόσωπο µε θητεία, το οποίο να επιλέγεται απ’ έξω ή τουλάχιστον να µπορεί να έρχεται και από άλλη υπηρεσία, πέραν
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, αρκεί να έχει τις απαιτούµενες γνώσεις, οι οποίες βρίσκονται εδώ µέσα στις διατάξεις
τις οποίες συζητάµε. Αυτά σε ό,τι αφορά τις γενικές γραµµές.
Θα ήθελα να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις στα άρθρα.
Πρώτα-πρώτα, χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, για τις αλλαγές που κάνατε. Η αλήθεια είναι ότι τις παρατηρήσεις τις είχε κάνει και η
Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής και ιδίως σε ό,τι αφορά το
άρθρο 28, εκείνα τα δύο σηµεία. Δηλαδή, το σηµείο το οποίο
αφορά τους αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος, εκεί θα
ήταν πραγµατικά πολύ βαρύ και εξόφθαλµα αντισυνταγµατικό
να κρατήσουµε τις ρυθµίσεις εκείνες οι οποίες ουσιαστικά τους
αφαιρούσαν την προσωρινή δικαστική προστασία.
Ορθώς, επίσης, διορθώθηκε ο χρόνος που απαιτείται να έχει
διανύσει κάποιος ως Έλληνας για να γίνει µέλος της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών, δηλαδή τα πέντε χρόνια.
Θα ήθελα µονάχα εδώ να σας επισηµάνω ορισµένα σηµεία, τα
οποία νοµίζω ότι θα µπορούσαν να βελτιώσουν ακόµη περισσότερο τα πράγµατα.
Πρώτα-πρώτα, στο άρθρο 11 ορθώς βγάλατε το «δικαστική
αρχή είναι η αρχή εκείνη η οποία…». Η οδηγία µιλάει για αρχή,
γιατί βεβαίως απευθύνεται στις χώρες και δεν ξέρει –και δεν µπορεί να ξέρει- ποια είναι η αρµόδια αρχή. Εµείς εδώ έχουµε αρµόδια αρχή, η οποία είναι συγκεκριµένη και συνταγµατικώς
κατοχυρωµένη και µάλιστα, δεν µπορεί να ανατεθεί σε άλλη αρχή
απ’ αυτή. Μιλάω για την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Γιατί να λέµε λοιπόν, «την αρµόδια αρχή» και
να µην το ονοµατίσουµε ρητά; Δεν µπορεί να είναι άλλη, γιατί και
πάλι θα πρέπει καθ’ ερµηνεία να φτάσουµε εκεί.
Παρακαλώ πολύ, µέχρι το τέλος της συζήτησης, τους συνεργάτες σας να εξετάσουν εάν και κατά πόσο, όπως εγώ πιστεύω,
µιλάµε αποκλειστικά και µόνο και για λόγους συνταγµατικούς για
την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οπότε καλό είναι να βάλουµε την αρχή έτσι ακριβώς όπως την
αναφέρουµε, για να µην ψάχνουµε να βρούµε καθ’ ερµηνεία στη
συνέχεια το εάν και κατά πόσο πρόκειται γι’ αυτήν την αρχή ή
για µία άλλη αρχή.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, ορθώς διαφοροποιήσατε το περιεχόµενο της παραγράφου 8 του άρθρου 28 σε ό,τι αφορά τα θέµατα
στέγασης, σίτισης, υγιεινής και επιστροφών υπηκόων τρίτων
χωρών. Εδώ θα ήθελα να σας τονίσω ότι προσαρµόσατε, µε
βάση και την παρατήρηση που έχει κάνει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, την όλη ρύθµιση και στα δεδοµένα του Κοινοτικού Δικαίου και στα δεδοµένα της νοµολογίας του Δικαστηρίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων –ορθότερα σήµερα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου- και του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Νοµίζω ότι θα ήταν ακόµη περισσότερο σωστό αν προσθέταµε
το εξής. Αν δείτε και τις παρατηρήσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όταν έχουµε παρέκκλιση τέτοια, δηλαδή
όταν έχουµε απ’ ευθείας ανάθεση αυτού του είδους που δικαιο-
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λογείται από το κατεπείγον, η νοµολογία απαιτεί η σχετική διοικητική πράξη να είναι ειδικά αιτιολογηµένη.
Θα σας έλεγα, λοιπόν –και πάλι θα παρακαλούσα τους συνεργάτες σας να το δουν- οκτώ γραµµές περίπου κάτω από εκεί που
ξεκινάει «Για θέµατα στέγασης, σίτισης, … κ.λπ.» και λέει «…και
για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό διάστηµα ενός έτους από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου λόγοι κατεπείγουσας
ανάγκης … κ.λπ.» και συνεχίζει, εδώ που λέει «λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης» να προστεθεί «οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως
και επαρκώς». Το λέω αυτό γιατί, όταν βάζουµε αυτήν τη ρητή
ρύθµιση ότι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς οι λόγοι, τότε
η αιτιολογία αυτή ελέγχεται από τα δικαστήρια ως προς την
επάρκειά της και εποµένως, προσαρµοζόµαστε πλήρως στη νοµολογία, την οποία σας τόνισα προηγουµένως.
Δεν λέω να υπάρχει στο σώµα της διοικητικής πράξης –γιατί
αυτό ίσως να βάραινε το ίδιο το κείµενο- αλλά θα πρέπει τουλάχιστον από τα στοιχεία τού φακέλου να προκύπτει -και να το αιτιολογούν οι υπηρεσίες πλήρως και επαρκώς- τι σηµαίνει το
«κατεπείγον». Αν δεν το βάλουµε, θα το βρείτε µπροστά σας. Ας
το βάλουµε, ώστε και ο εφαρµοστής του µέλλοντος, να καταλαβαίνει την υποχρέωση που έχει από την αιτιολογία. Δεν είναι δύσκολη η αιτιολογία άλλωστε. Εκεί που δικαιολογεί το κατεπείγον,
το δικαιολογεί λίγο περισσότερο µε τα πραγµατικά δεδοµένα.
Επίσης, ορθώς διορθώθηκε τα «περί ίσης µεταχείρισης» µε τον
όρο «δίκαιης µεταχείρισης».
Συµφωνούµε µε την τροπολογία που έφερε ο κ. Ρόβλιας για
την παράταση του χρόνου απόσπασης των υπαλλήλων των
ΔΕΚΟ. Αν χρειαστεί στην πορεία, θα τονίσουµε και ορισµένα
άλλα πράγµατα.
Μια τελευταία παρατήρηση. Έχει κατατεθεί –δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ, αλλά αυτό το νοµοσχέδιο ήταν εν εξελίξει- η τροπολογία για τους συµβασιούχους της δηµόσιας τηλεόρασης. Είναι µια σηµαντική τροπολογία. Πρέπει να σεβαστούµε τη δηµόσια τηλεόραση, πρέπει να
διασφαλίσουµε το µέλλον της. Το µέλλον της εξαρτάται από
τους ανθρώπους της. Δεν πρέπει να υπάρχει ισοπεδωτική µεταχείριση των συµβασιούχων των υπαλλήλων της ΕΡΤ, των δηµοσιογράφων, που είναι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου. Είναι νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εµµέσως από το Σύνταγµα
ειδικό καθεστώς. Δεν µπορεί να εξοµοιώνονται και να ισχύουν
ισοπεδωτικά γι’ αυτούς ρυθµίσεις που αφορούν γενικά υπαλλήλους, µε όλο το σεβασµό που έχω σε κάθε είδους εργασία. Αλλά
οι δηµοσιογράφοι από το ίδιο το Σύνταγµα έχουν ένα ειδικό καθεστώς, ασχέτως αν εµείς δεν το έχουµε θεσπίσει. Και κακώς η
ΕΣΗΕΑ –το τονίζω- χρόνια ολόκληρα δεν αγωνίστηκε -τους το
είχα προτείνει από το 2004- για τη δηµιουργία ενός ειδικού νοµικού καθεστώτος για τους δηµοσιογράφους, όπως υπάρχει για
τους δικηγόρους που έχουν σχέση έµµισθης εντολής, όπως
υπάρχει για τους µηχανικούς.
Οι δηµοσιογράφοι και για λόγους, οι οποίοι αφορούν την
εφαρµογή του Συντάγµατος, θα πρέπει να έχουν ένα καθεστώς
συγκεκριµένο για να µπορεί κανείς να ρυθµίζει το καθεστώς αυτό
κατά περίπτωση και όχι να µπαίνουν ισοπεδωτικά οι διατάξεις για
εξαρτηµένη εργασία και να ισχύουν για τους πάντες και τα πάντα
οι διατάξεις περί εφεδρείας.
Η τροπολογία αυτή ρυθµίζει ορισµένες παρενέργειες οι οποίες
έχουν προκύψει από το τελευταίο νοµοθέτηµα του Υπουργείου
Οικονοµικών, σχετικά µε την εφεδρεία και άλλα ζητήµατα του καθεστώτος των συµβασιούχων. Ήδη υπάρχει τεράστιο πρόβληµα
στη δηµόσια τηλεόραση. Ήδη όλα αυτά τα γεγονότα έχουν πάει
την ενηµέρωση πίσω και έχουν κάνει τους εργαζόµενους να βρίσκονται σε µια τραγική ανασφάλεια. Είναι ανάγκη να συζητηθεί
αυτή η τροπολογία.
Ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών, απ’ ό,τι µαθαίνω, σκέπτεται
να φέρει το θέµα αργότερα ή εν πάση περιπτώσει σε δικό του
νοµοσχέδιο. Αυτό πρέπει να γίνει άµεσα, αν γίνει. Εµείς πιστεύουµε ότι ήταν µια ευκαιρία να το συζητήσουµε τώρα και αν
ήθελε να το τροποποιήσει µελλοντικά, ας το έκανε. Αλλά πάντως
τώρα ήταν η ευκαιρία. Όσο καθυστερούµε, το πρόβληµα στην
ΕΡΤ γίνεται εκρηκτικό. Κι αυτό αφορά και τον ίδιο τον οργανισµό
και τους ανθρώπους του σε µια τόσο κρίσιµη εποχή για την ενη-
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µέρωση και για την ελευθερία του Τύπου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρία Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ζήτησα να πάρω το λόγο για την τελευταία αναφορά του κ. Παυλόπουλου. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε µία τροπολογία της Κυβέρνησης που επιχειρεί
να δώσει µία λύση στο θέµα που ανέφερε, στο θέµα των συµβασιούχων της ΕΡΤ.
Θεωρώ ότι η λύση είναι δίκαιη. Αποκαθιστά την ανασφάλεια
στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Παυλόπουλε. Έχουν προβλεφθεί ρυθµίσεις.
Γι’ αυτόν το λόγο, κυρία Πρόεδρε, πήρα το λόγο, προκειµένου
όλοι οι συνάδελφοι που θα πάρουν το λόγο, να λάβουν υπ’ όψιν
τους, την τροπολογία η οποία κατατέθηκε.
Κυρία Πρόεδρε, έχει διανεµηθεί η τροπολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχει διανεµηθεί, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Εφόσον διενεµήθη, απλώς να το έχουν υπ’ όψιν τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βέρα Νικολαΐδου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακόµη δεν έχει διανεµηθεί τίποτα. Θα τοποθετηθώ σ’ αυτήν
που έχουµε σήµερα στα χέρια µας και αν χρειαστεί θα συµπληρώσουµε µε την κυβερνητική τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρία Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά οι υπηρεσίες λένε ότι έχει διανεµηθεί. Υπάρχει
τροπολογία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας θέλει
να θέσει ορισµένα σηµαντικά ζητήµατα για το νοµοσχέδιο που
συζητάµε και αφορά ενσωµάτωση οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και
συγκεκριµένα της οδηγίας 2009/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί καθορισµού αρχών, που διέπουν
τη διερεύνηση ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών.
Πρώτα απ’ όλα, ο σκοπός της οδηγίας που µιλάει για βελτίωση
της ασφάλειας είναι ψευδεπίγραφος. Κατά την άποψή µας, δεν
τεκµηριώνεται από το περιεχόµενό της και διαψεύδεται από την
εµπειρία που έχουµε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, µελετώντας και βιώνοντας ιδιαίτερα το τελευταίο διάστηµα, την αντεργατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γνωστό στο
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, στους ναυτεργάτες και γενικότερα στους εργαζόµενους στη ναυτιλιακή βιοµηχανία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει την πολιτική της, τις οδηγίες και τους
κανονισµούς µ’ ένα και µόνο βασικό κριτήριο, δηλαδή το πώς θα
υπηρετηθούν µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο τα συµφέροντα
και οι σύγχρονες ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου.
Αυτό ακριβώς γίνεται και µε την οδηγία που προτείνεται να ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο. Η οδηγία αυτή είναι µέρος του συνολικού ναυτιλιακού πακέτου των έξι οδηγιών και του ενός
κανονισµού. Είναι συστατικό στοιχείο της κοινής ναυτιλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τον εξής βασικό στόχο,
να υπηρετήσει την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία του εφοπλιστικού κεφαλαίου, να δώσει ώθηση στο ευρωπαϊκό εφοπλιστικό κεφάλαιο και πλεονεκτήµατα στο διεθνή καπιταλιστικό
ναυτιλιακό ανταγωνισµό, χτυπώντας τα δικαιώµατα των ναυτεργατών, υποβαθµίζοντας την προστασία της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα, αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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Κατά την άποψή µας, είναι πλήρης αποπροσανατολισµός αυτό
που κάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελληνική Κυβέρνηση και
κατά συνέπεια και ο αρµόδιος Υπουργός, δηλαδή να συγκεντρώνεται η προσοχή και η όλη συζήτηση στη δηµιουργία της λεγόµενης ελληνικής υπηρεσίας ναυτιλιακών ατυχηµάτων και
συµβάντων, δηλαδή να αποσιωπώνται –αυτό αφορά το άρθρο 8τα κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν τη σχέση της ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα µε τα υπερήλικα πλοία και µε τη βαρβαρότητα που ισχύει ιδιαίτερα, στις σηµαίες ευκαιρίας.
Χθες υπήρχε µία µεγάλη κινητοποίηση στον Εύδηλο της Ικαρίας, ακριβώς για την αλλαγή του πλοίου που στέλνετε, που είναι
υπερήλικο, πράγµα που δηµιουργεί ανασφάλεια για τη ζωή των
επιβατών και των εργαζοµένων και που φυσικά δεν αφορά µόνο
την Ικαρία, αλλά και τους Φούρνους και τη Σάµο. Η ίδια κατάσταση επικρατεί στα περισσότερα νησιά.
Υπάρχει συνειδητή υποσυντήρηση των πλοίων, εντατικοποίηση της δουλειάς, εκµετάλλευση φθηνότερης εργατικής δύναµης, έλλειψη στοιχειωδών κανόνων εκπαίδευσης πληρωµάτων,
ιδιαίτερα πληρωµάτων χωρίς ίχνος συγκροτηµένου δικαιώµατος
που διακινούνται µέσα από καλά οργανωµένα δουλεµπορικά κυκλώµατα µε την κάλυψη των αστικών κυβερνήσεων.
Δεύτερον, είναι γνωστό ότι και στην Ελλάδα υπάρχει µηχανισµός διερεύνησης ναυτικών ατυχηµάτων και συµβάντων και µάλιστα ενηµερωθήκαµε στην επιτροπή ότι την προηγούµενη
χρονιά, είχαµε περισσότερα από εκατό ατυχήµατα το χρόνο, από
τα οποία ογδόντα µε ελληνική σηµαία και απ’ αυτά τα δέκα ήταν
πάρα πολύ σοβαρά.
Υπάρχει λοιπόν µηχανισµός, αλλά το αποτέλεσµα είναι τραγικό, γιατί σε καµµία περίπτωση ή σχεδόν σε καµµία περίπτωση,
δεν κρίθηκαν στην ουσία τα ναυτικά ατυχήµατα, δεν διακριβώθηκαν οι πραγµατικές αιτίες, δεν καταλογίστηκαν οι πραγµατικές
ευθύνες στους πραγµατικούς υπεύθυνους. Σε κάθε περίπτωση
καλύφθηκαν και αποκρύφτηκαν οι ευθύνες των εφοπλιστών και
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων µε ωµό και κυνικό τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα, αλλά πιστεύουµε ότι πολύ χαρακτηριστικά που τα θυµόµαστε όλοι είναι αυτά τού «Σάµινα»,
τού «Δύστος» και πολλών άλλων πλοίων. Τεκµηριώνουµε µ’ αυτά
τα στοιχεία, τη θέση που τονίζει ότι το αστικό κράτος και οι µηχανισµοί του, οι κυβερνήσεις που υπηρετούν τα συµφέροντα των
εφοπλιστών, αλλά και η δικαιοσύνη έκριναν και κρίνουν µε ταξικό
κριτήριο πάντα, υπέρ των εφοπλιστών και των άλλων τµηµάτων
του κεφαλαίου.
Μπορούµε επίσης να αναφέρουµε και πολλά παραδείγµατα
για το διάτρητο καθεστώς των νηογνωµόνων, που εκδίδουν πιστοποιητικά ασφαλείας τα οποία δεν αποδίδουν ή αποκρύπτουν
την πραγµατική κατάσταση πολλών πλοίων, για να µην παρθούν
τα κατάλληλα µέτρα, να µην πληρώσουν οι εφοπλιστές, να µη
µειωθούν τα κέρδη τους.
Αυτή είναι η κατάσταση που συντηρείται µε τις κατευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οδηγία που εξετάζουµε, η
οποία εκτός των άλλων, έχει και διατάξεις που πολλές φορές
προκαλούν. Για παράδειγµα στο άρθρο 1, παράγραφος 2, αναφέρεται ότι διερευνήσεις σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, δεν
συνδέονται µε τον καθορισµό της υπαιτιότητας ή µε την απόδοση ευθυνών. Για ποιο λόγο λοιπόν, γίνεται αυτή η διερεύνηση;
Δεν υπάρχει ούτε απάντηση ούτε φυσικά και δικαιολογία.
Δεν θα σταθώ στα άρθρα όχι επειδή είναι µια τεχνική οδηγία.
Στο άρθρο 28 θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε µε την αρχική
διατύπωση του άρθρου, η οποία τώρα βαπτίστηκε σηµείο ένα ή
παράγραφος 1. Προστέθηκαν άλλα έντεκα σηµεία. Είχαν προστεθεί δεκατρία, διαγράφηκαν τα δύο. Δε συµφωνούµε µ’ αυτά,
γιατί ουσιαστικά περιέχουν διαδικασίες προµηθειών, για παράδειγµα, κατά παρέκκλιση νοµοθεσίας µε το χαρακτηρισµό των
δαπανών ως απορρήτων. Σε σχέση µε το Πυροσβεστικό Σώµα,
σε συνταξιοδοτικά ζητήµατα των αξιωµατικών του Πυροσβεστικού, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες πρόσληψης των υγειονοµικών αξιωµατικών, θέλω να πω ότι έχει αρκετές φωτογραφικές
διατάξεις.
Έχει θέµατα που αφορούν το σχέδιο ενσωµάτωσης των µεταναστών, µε το οποίο είχαµε διαφωνήσει επί της ουσίας και δεν
µπορούµε να συµφωνήσουµε τώρα στα επιµέρους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών –είναι αρκετά τα άρθρα που αναφέρονται σ’ αυτήν ιδιαίτερα στο σύστηµα
µεικτών προσλήψεων- πρέπει να είµαστε ειλικρινείς. Είτε µεικτό
είναι το σύστηµα είτε σκέτο ΑΣΕΠ ή µοριοδότηση, είναι µια διαδικασία που δεν ελέγχεται από πουθενά. Και εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, τούς έχετε βρει από πριν, γιατί ακριβώς
κάνουν για την υπηρεσία αυτό. Φυσικά δεν µπορεί κανείς να συµφωνήσει.
Συνολικά µε όλα αυτά και για όλους αυτούς τους λόγους, καταψηφίζουµε, όχι µόνο το νοµοσχέδιο επί της αρχής, αλλά και
το σύνολο των άρθρων.
Δηλώνουµε ταυτόχρονα ότι θα συνεχίσουµε την πάλη µας µαζί
µε τους ναυτεργάτες και τους άλλους εργαζόµενους, για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για ουσιαστικά
εργασιακά και άλλα δικαιώµατα, µε ισχυρό µέτωπο κατά των παραγόντων, που οδηγούν στο ναυτικό ατύχηµα, στη συγκάλυψη
των αιτιών του και των πραγµατικών υπευθύνων. Λέµε καθαρά
ότι όσο τα πλοία θα είναι στα χέρια των εφοπλιστών και κριτήριο
της ανάπτυξης θα είναι το κέρδος, θα έχουµε συνέχεια ανθρώπινες ζωές που θα χάνονται και θα βιάζεται και το περιβάλλον.
Κατά την άποψή µας, το βασικό στοιχείο που ανταποκρίνεται
στα ναυτεργατικά και γενικότερα στα λαϊκά συµφέροντα είναι η
ανάπτυξη της οργανωµένης, λαϊκής, µαζικής πάλης µε συγκεκριµένη κατεύθυνση: να γίνει ο λαός κάτοχος του πλούτου που παράγει, να αναπτυχθεί η ναυτιλία µε κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες
και όχι τα κέρδη των εφοπλιστών. Δεν συµφωνούµε µε το νοµοσχέδιο στο σύνολό του.
Δε θα αναφερθώ στην τροπολογία στην οποία ήδη αναφέρθηκε ο κ. Ρόβλιας, µε την οποία έχουµε συµφωνήσει και αφορά
τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ, µε την προτεινόµενη παράταση την
οποία περιέχει.
Η τροπολογία που έχει κατατεθεί και αφορά τους εργαζόµενους δηµοσιογράφους και τους εν γένει εργαζόµενους στην
ΕΡΤ, στο ΑΠΕ και τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, λόγω των ιδιαιτεροτήτων, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, έχουµε
να σηµειώσουµε τα εξής:
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίως της συγκυβέρνησης,
αλλά και αυτών που στηρίζουν τη συγκεκριµένη εχθρική προς το
λαό Κυβέρνηση, τα µέτρα που έχουν ψηφιστεί το τελευταίο διάστηµα, από την προηγούµενη κυβέρνηση -µε το µνηµόνιο, το µεσοπρόθεσµο και µια σειρά νόµους που εφαρµόζει η σηµερινή
Κυβέρνηση- είναι µέτρα φωτιά, κόλασης θα έλεγα, για τους εργαζόµενους. Μισθοί, συντάξεις, βασικά εργασιακά δικαιώµατα
καθηµερινά, βρίσκονται στο στόχαστρο, ώστε να κάνουν πιο
φθηνούς τους εργαζόµενους για να σωθεί το κεφάλαιο.
Αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική, όχι µόνο έχει δεσµευθεί να εφαρµόσει η συγκυβέρνηση των τριών κοµµάτων, αλλά επιταχύνει την
επίθεση µε τα νέα µέτρα που ήδη ετοιµάζονται και έχουν εξαγγελθεί ότι έρχονται. Μέρος αυτής της πολιτικής είναι και το νέο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, η εφεδρεία και οι απολύσεις στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Η τροπολογία που εµείς τουλάχιστον έχουµε υπ’ όψιν µας και
έχει κατατεθεί από Βουλευτές της συγκυβέρνησης αλλά και
άλλων κοµµάτων, ορισµένων Ανεξαρτήτων, θα έλεγα, κάτω και
από την πίεση των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων του χώρου,
δεν αναιρεί αυτήν την πολιτική, ούτε εµποδίζει την κλιµάκωση
της επίθεσης. Απόδειξη είναι τα νέα µέτρα που έρχονται. Περιορίζεται στην εξαίρεση ενός µόνο κλάδου. Για τους ίδιους, όµως,
λόγους θα έπρεπε να εξαιρεθούν και οι άλλοι κλάδοι των εργαζοµένων. Και ειλικρινά προκαλούµε όλους όσοι έχετε υπογράψει
αυτήν την τροπολογία, να το κάνετε. Φυσικά αναφερόµαστε πριν
από όλα στους Βουλευτές της συγκυβέρνησης.
Παρ’ όλα αυτά εµείς δεν θα την καταψηφίσουµε, αλλά θα την
ψηφίσουµε. Πάντα αναφέροµαι σ’ αυτήν που έχουµε υπ’ όψιν.
Κατά την άποψή µας, ανοίγει δρόµο και για άλλους κλάδους και
δηλώνουµε ταυτόχρονα ότι θα συµβάλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις στην ανάπτυξη των αγώνων των εργαζοµένων για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, την κατάργηση αυτών των νόµων και
όσων έχουν ψηφιστεί και όσους ίσως προγραµµατίζετε να ψηφίσετε, γιατί θα τα ψηφίσετε στο τέλος. Θα τους καταργήσουµε
στην πράξη µε τους αγώνες των εργαζοµένων και για το σύνολο
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των εργαζοµένων.
Δεν θα αναφερθώ στην τροπολογία που έχει σχέση µε το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού και µάλιστα ξεκινάει στην αιτιολογική έκθεση µε αρκετά θετικά σχόλια. Θέλω να πω, όµως, τα
εξής: Κατ’ αρχάς, είναι φανερό ότι η γενικευµένη επίθεση που
χτυπάει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώµατα στη χώρα µας,
χτυπάει και τους Έλληνες µετανάστες, όπου βρίσκονται, σε όλο
τον κόσµο. Η αντιλαϊκή πολιτική και η καπιταλιστική βαρβαρότητα δεν κάνουν διακρίσεις και δεν είναι διαφορετική σε διαφορετικές χώρες.
Είναι επίσης γεγονός ότι αυτή η πολιτική φουντώνει την αναστάτωση και δυναµώνει την οργή της εργατικής λαϊκής οικογένειας, των Ελλήνων µεταναστών, αφού χειροτερεύει την κατάστασή τους, τους όρους της ζωής τους.
Ο νέος νόµος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για παιδιά των µεταναστών, για παράδειγµα, έχει προκαλέσει αγανάκτηση σε µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Με αυτόν το νόµο υποβαθµίζονται, κατηγοριοποιούνται ή και κλείνουν ελληνικά σχολεία -και
έχουν κλείσει πολλά- στο εξωτερικό. Μετά την ανάκληση αποσπασµένων εκπαιδευτικών, τις άγριες περικοπές σε χρηµατοδότηση και τις σοβαρές ελλείψεις σε βιβλία και υλικοτεχνική
υποδοµή, η Κυβέρνηση δίνει τη χαριστική βολή στα ελληνικά
σχολεία. Συνεπώς η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση περί αυτονόητου ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης, της πολιτείας γενικότερα, είναι εντελώς αβάσιµη, είναι υποκριτική.
Η νέα γενιά µεταναστών, που όλοι έχετε κάνει αναφορές σε
πολλές τοποθετήσεις, διαµορφώνεται και αυξάνεται συνεχώς,
σαν αποτέλεσµα των οδυνηρών συνεπειών της καπιταλιστικής
κρίσης και της αντιλαϊκής επίθεσης που εξαπόλυσε όλη αυτήν
την περίοδο, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας, ΛΑΟΣ τώρα, µαζί µε την
τρόικα.
Οι νέοι µετανάστες, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δέχονται
άγρια εκµετάλλευση από την εργοδοσία, όπως και από τα διάφορα δίκτυα µεσαζόντων και δουλεµπορικών γραφείων. Τα καθηµερινά δηµοσιεύµατα νοµίζω ότι είναι σε όλους µας γνωστά
και δεν χρειάζεται κανείς να πει περισσότερα. Όλοι οι µετανάστες, παλαιότεροι και νεότεροι δέχονται διπλή επίθεση τόσο από
την αντεργατική πολιτική, τις άγριες περικοπές που προωθούνται
και στις χώρες που µεταναστεύουν από τις κυβερνήσεις είτε σοσιαλδηµοκρατών είτε φιλελευθέρων, αλλά την ίδια ώρα χτυπιούνται ανελέητα, από τα χαράτσια και την εφαρµογή των
µεταναστών που η Κυβέρνηση επιβάλλει και ενισχύει σταθερά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, θα κάνω χρήση του χρόνου που έκαναν και οι
προηγούµενοι εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Βεβαίως.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Σε αυτές
τις συνθήκες, κρίνοντας µε συγκεκριµένα κριτήρια, µπορούµε να
πούµε ότι η ηγεσία του ΣΑΕ, του Συµβούλιου Απόδηµου Ελληνισµού, έχει µεγάλες ευθύνες.
Η πράξη αποδεικνύει ότι λειτούργησε πυροσβεστικά στην ανάπτυξη της πάλης των µεταναστών. Δικαιολόγησε από την πρώτη
στιγµή την αντεργατική επίθεση. Προβάλει συστηµατικά τη λογική της ταξικής συνεργασίας, της αντίληψης ότι οι εργαζόµενοι
και ο λαός, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, θα
πρέπει να κληθούν να πληρώσουν οι ίδιοι για τα κέρδη της πλουτοκρατίας στο όνοµα της δυσµενούς συγκυρίας και των ιδιαίτερων δηµοσιονοµικών συνθηκών που αντιµετωπίζει η χώρα.
Ακριβώς, αυτή η στάση του ΣΑΕ που λειτούργησε σαν κυβερνητικός µηχανισµός για το µεταναστευτικό κίνηµα, οδήγησε στην
απαξίωσή του στη συνείδηση των Ελλήνων µεταναστών.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αντιµετωπίζει την πάλη των
µεταναστών για τα δικαιώµατά τους ανεξάρτητα από την ύπαρξη
του ΣΑΕ. Γι’ αυτό τους καλεί να µην αναστείλουν τη δράση τους,
να παρακάµψουν αυτόν το µηχανισµό και να συνεχίσουν οργανωµένα, µε επιτροπές, τον αγώνα ανά πόλη, όπου ζουν, κατά της
αντιλαϊκής πολιτικής, συµβάλλοντας αποφασιστικά στην προώθηση της κοινής δράσης των Ελλήνων µεταναστών µε τους άλλους µετανάστες, µε τους άλλους εργαζόµενους της εργατικής
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τάξης στη χώρα που ζουν, µε κριτήριο το κοινό ταξικό συµφέρον.
Είναι υποκριτικά τα όσα προωθούν η Κυβέρνηση και η ηγεσία
του ΣΑΕ περί οικονοµικής δυσπραγίας. Αυτό πια το ακούµε σε
όλες τις πτώσεις. Το ΣΑΕ ως τώρα, λειτουργούσε µε κρατικό
χρήµα. Θέλω να υπενθυµίζω ότι κατά τη λειτουργία της επιτροπής, πάρα πολλές φορές, βάλαµε εµείς το θέµα απολογισµού
των οικονοµικών του ΣΑΕ τουλάχιστον των τριών τελευταίων χρόνων. Ο έλεγχος του απολογισµού πρέπει να γίνει από ορκωτούς
λογιστές και να έχει και την υπογραφή τους. Φυσικά φωνή «βοώντος εν τη ερήµω», δεν πήραµε ποτέ καµµιά απάντηση ούτε είχαµε κάποια ενηµέρωση.
Το ΣΑΕ, λοιπόν, που µέχρι τώρα λειτουργούσε µε κρατικό
χρήµα, µε την επιχορήγηση και που οι θέσεις του στήριζαν την
επίθεση των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας, απ’ ό,τι φαίνεται
µπορεί να έχει αποφασιστεί να χρηµατοδοτηθεί από µη κυβερνητικές οργανώσεις ή απευθείας από το µεγάλο κεφάλαιο. Με
λίγα λόγια -δεν ξέρω ποιοι θα εκλεγούν και µε ποιους τρόπουςθα τρέχουν να βρουν σπόνσορες και χορηγούς. Πρόκειται για
µια ακόµη αντιδραστική εξέλιξη.
Και εδώ πρέπει να πούµε ότι υπάρχει και άρθρο του Κανονισµού της Βουλής, µια φορά το χρόνο να γίνεται απολογισµός
στην Ολοµέλεια από το ΣΑΕ και να παίρνουν το λόγο και οι Βουλευτές. Αυτό καταργείται, παρατείνεται µε αυτήν την παράταση
που προτείνουν. Ενώ πήραν µια απόφαση για ένα χρόνο, τώρα
προτείνεται άλλος ένας χρόνος. Φαίνεται ότι ο ρόλος και η αποστολή του ΣΑΕ είναι άλλη από αυτή που είχε, όταν ιδρύθηκε πριν
από ορισµένα χρόνια. Δεν µπορεί να κρύψει σήµερα πως αποτελεί ένα µηχανισµό προώθησης της αντεργατικής πολιτικής που
ενσωµατώνει τα συµφέροντα των εργατικών λαϊκών οικογενειών,
των Ελλήνων µεταναστών όπου γης.
Καταλήγοντας θέλω να πω ότι στο θέµα αυτό, το ΚΚΕ απορρίπτοντας τη λογική της αιτιολογικής έκθεσης και τον προσανατολισµό που δίνει για τη λειτουργία του ΣΑΕ, αλλά και παίρνοντας
υπ’ όψιν την πείρα που έχει συγκεντρωθεί από το ρόλο του, θα
καταψηφίσει την προτεινόµενη αυτή τροπολογία και την παράταση που ζητείται.
Υπάρχει και άλλη µια τροπολογία που αφορά το ελληνικό σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Εδώ εµείς είχαµε διαφωνήσει από την αρχή επί της ουσίας, µε την πολιτική
όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που ακολούθησαν πιστά την
πολιτική των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού πρώτα διέλυσαν τα πάντα, έρχονται µετά να ανασυγκροτήσουν. Το έργο
αυτό το έχουµε δει σε πάρα πολλά σηµεία µετά από πολεµικές
επεµβάσεις.
Είχε αποφασιστεί δε –εµείς είχαµε διαφωνήσει βέβαια σαν
κόµµα- να διατεθεί ένας προϋπολογισµός 550 εκατοµµυρίων
µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό για µια πενταετία. Ήδη
µια φορά έχει αλλάξει ο νόµος που θεσµοθέτησε το θέµα αυτό
κι έγινε δεκαετία. Τώρα προτείνετε άλλα δέκα χρόνια.
Και διαφωνούσαµε και διαφωνούµε, αλλά από την αρχή καταγράφαµε παράλληλα και τη δική µας πρόταση που προωθούσε
τον αγώνα για ειρήνη και σταθερότητα στα Βαλκάνια στο πλαίσιο
της διατήρησης των συνόρων, όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά
το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, το σεβασµό στα δικαιώµατα των
µειονοτήτων και τον απεγκλωβισµό της χώρας µας από την πολιτική του ΝΑΤΟ και της τότε ΕΟΚ και τέλος το να εξαντλήσουµε
κάθε δυνατότητα, ώστε να µη διαλυθεί η τότε ενιαία Γιουγκοσλαβία.
Το πού έχουµε φτάσει σήµερα είναι σε όλους µας γνωστό. Τα
Βαλκάνια όµως είχαν και έχουν µια ιδιαίτερη σηµασία τόσο για
την οριοθέτηση των αγωγών µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού
αερίου όσο και για τον ενεργειακό εφοδιασµό και την ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τη γεωστρατηγική θέση των Βαλκανίων που επιτρέπει τη µετάβαση στη Μέση
Ανατολή και Βόρεια Αφρική.
Εποµένως, για όλους αυτούς του λόγους καταλαβαίνουµε τη
σηµασία των Βαλκανίων ότι είναι πολύ µεγάλη για όλες τις µεγάλες δυνάµεις, ιδιαίτερα σήµερα που φαίνεται ότι ο καπιταλισµός
δεν µπορεί να κουµαντάρει την κρίση του. Είναι πολλές οι ιµπεριαλιστικές δυνάµεις, πολλά τα ιµπεριαλιστικά κέντρα και η δια-
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µάχη τεράστια µεταξύ τους, τόσο στο επίπεδο της Ευρώπης όσο
και γενικότερα. Είναι µία περιοχή που εγκυµονεί κινδύνους µιας
γενικευµένης πολεµικής σύγκρουσης από τον Εύξεινο Πόντο,
µέχρι τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρειο
Αφρική.
Διαφωνούσαµε, λοιπόν, και διαφωνούµε και σήµερα και είναι
αυτονόητο ότι καταψηφίζουµε αυτήν την τροπολογία. Τώρα υποθέτω ότι οι τροπολογίες θα έρθουν µία-µία για ψήφιση και αν
χρειαστεί, µετά την κατάθεση και του Υπουργού Οικονοµικών,
θα ζητήσουµε το λόγο για να τοποθετηθούµε πιο συγκεκριµένα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την Αντιπρόεδρο Βουλής και ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Βέρα Νικολαΐδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό Λύκειο Τρίπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού ο κ.
Άγγελος Κολοκοτρώνης, έχει το λόγο.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι άλλο νοµοσχέδιο συζητήσαµε στις επιτροπές και άλλο νοµοσχέδιο καλούµαστε σήµερα να συζητήσουµε στην Ολοµέλεια. Φοβάµαι
µάλιστα ότι συζητάµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο ανήκει και σε
άλλο Υπουργείο, στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, το οποίο
πιστεύουµε ότι σύντοµα θα επανασυσταθεί µαζί µε το Υπουργείο
Αιγαίου και το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µελετήσαµε µε µεγάλη προσοχή τα διαλαµβανόµενα στο συζητούµενο νοµοσχέδιο. Λάβαµε
υπ’ όψιν µας όσα κατέθεσε ο αρµόδιος Υπουργός, αλλά και όλοι
οι συνάδελφοι όλων των πτερύγων. Το γεγονός ότι η ναυτιλία
αποτελεί -όπως αναφέρεται άλλωστε στην εισηγητική έκθεσηίσως τη µεγαλύτερη βιοµηχανία σε παγκόσµιο επίπεδο, µεταφέροντας το 90% και πλέον του παγκόσµιου εµπορίου αποδοτικά
και µε ασφάλεια, δεν είναι κάτι που µπορεί κανείς εύκολα να
αγνοήσει, όπως και την ανάγκη δηµιουργίας νέων διεθνών προτύπων και κοινοτικών µέτρων κοινής αποδοχής για τη ρύθµιση
της ναυτιλίας, που έχει καταστεί επιτακτική. Ούτε κανείς, βέβαια,
κατά µείζονα λόγο µπορεί να αγνοήσει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
είναι µεγάλης σηµασίας σε ό,τι αφορά τον τοµέα της πρόληψης
και αποτροπής ναυτικών ατυχηµάτων. Η αναγκαιότητα, άλλωστε,
της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως κατατέθηκε και από τον αρµόδιο Υπουργό, αποτελεί πρόσθετο παράγοντα µαζί µε τα ήδη προαναφερθέντα, που
αποτέλεσαν πεδίο έντονου προβληµατισµού για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.
Διατυπώσαµε όµως στην Επιτροπή µια σειρά ενστάσεων για
επιµέρους άρθρα, τα οποία κατά την άποψή µας, συγκρούονται
µε τη λογική, τις ιδεολογικές µας θέσεις και την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα. Διότι επιβεβληµένο είναι βέβαιο
να είµαστε συνεπείς προς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις µας,
αλλά δεν καταλαβαίνουµε πώς µπορεί να συµβαίνει αυτό, όταν
απαιτούνται τεράστια ποσά για την υλοποίηση όσων περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο, την ώρα που η χώρα µας βρίσκεται στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας και οι Έλληνες πολίτες στην πλειοψηφία τους, αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόµη και στις στοιχειώδεις βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Μπορεί να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σαφώς αναφέρεται ότι δεν µπορούν να προσκρούουν
σε σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος.
Έχουµε την άποψη, λοιπόν, ότι το αρµόδιο Υπουργείο θα µπορούσε να προβάλει λόγους δηµοσίου συµφέροντος και να ζητήσει την αναβολή εφαρµογής της οδηγίας, αν ελάµβανε υπ’ όψιν
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του ότι η οικονοµία της χώρας έχει ξεπεράσει τις κόκκινες γραµµές και βρίσκεται σε άθλια κατάσταση.
Είπα στην επιτροπή και θέλω να το επαναλάβω και τώρα ότι,
όταν πρόκειται για διαχείριση οικονοµικών ζητηµάτων, προτιµώ
έναν ερασιτέχνη έντιµο, παρά έναν διεφθαρµένο επαγγελµατία.
Αυτό δεν αφορά την Αίθουσα αυτή. Συγκρούεται µε κάθε έννοια
λογικής να χρειάζονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τη διερεύνηση των αιτίων ενός ναυτικού
ατυχήµατος που γίνεται σε πέραν του Ατλαντικού θάλασσες ή
ακόµη και στη Νέα Ζηλανδία, επί παραδείγµατι, όταν όλο και µεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων πολιτών λιµοκτονεί, οι νέοι ξενιτεύονται, η ανεργία έχει ξεπεράσει το 24% και στους νέους το
45% και κλείνουν οι επιχειρήσεις η µία µετά την άλλη, ενώ άλλες
µεταφέρονται σε γειτονικές χώρες.
Αυτοί δεν είναι επαρκείς λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, τους
οποίους θα µπορούσε να επικαλεστεί το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη; Πολύ περισσότερο µάλιστα όταν από το πρώτο
µέρος του νοµοσχεδίου, στο άρθρο 7, πέραν των άλλων, διευκρινίζεται ότι το νοµικό πλαίσιο που καθορίζεται µε τις διατάξεις
του άρθρου αυτού, εστιάζεται στη διοικητική συνεργασία των
κρατών – µελών, στον τοµέα των ναυτικών ατυχηµάτων και δεν
εµπεριέχει την έννοια των ανακριτικών πράξεων, καθόσον σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, η διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων στο πλαίσιο του προτεινοµένου σχεδίου νόµου
δεν συνδέεται µε τη διαδικασία καθορισµού υπαιτιότητας ή απόδοσης ευθυνών που διενεργείται στο πλαίσιο της ποινικής δικονοµίας και του νοµοθετικού διατάγµατος 712/1970.
Ευλόγως θα αναρωτηθεί ο καθένας ποιος είναι ο λόγος αυτής
της εκστρατείας των ελληνικών αρχών, που θα γίνει µόνο για διαπιστωτικούς λόγους ή λόγους ενηµέρωσης, όταν τα πορίσµατα
της πολυδάπανης επιτροπής δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες ούτως ή άλλως θα
επιληφθούν και θα κάνουν τη δική τους διερεύνηση για τα αίτια
και τις συνθήκες του ναυτικού ατυχήµατος. Έτσι είµαστε αντίθετοι και θα καταψηφίσουµε, εντέλει, επί της αρχής και επί των άρθρων το νοµοσχέδιο, το οποίο ούτως ή άλλως, έρχεται αλλοιωµένο στην Ολοµέλεια µε τις τροπολογίες που έχουν πέσει σαν
το χαλάζι.
Ειδικότερα, το άρθρο 8 του νοµοσχεδίου, επί παραδείγµατι,
προβλέπει τη σύσταση πολυδάπανων επιτροπών µε µη ουσιαστικό έργο. Δεν µπορούµε να το δεχθούµε, καθώς αποτελεί άλλωστε και τον πυλώνα του νοµοσχεδίου.
Θα µπορούσα µε λεπτοµέρεια να αναφέρω, ώστε να ενηµερωθεί και ο ελληνικός λαός, τι ακριβώς περιλαµβάνει το σχετικό
άρθρο του νοµοσχεδίου, το οποίο λέει ότι συνίσταται η Ελληνική
Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων µε έδρα τον Πειραιά, µε αρµοδιότητα τη διερεύνηση ναυτικών ατυχηµάτων και
συµβάντων, σύµφωνα µε τον κώδικα κ.λπ.. Η υπηρεσία είναι διοικητικά αυτοτελής και υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη. Η υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από τους φορείς και τις
υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες µε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η υπηρεσία ελέγχεται από προϊστάµενο, διοικείται από
το διευθυντή και διαρθρώνεται από τα ακόλουθα τµήµατα. Πρώτον, τµήµα τεχνικής διεύθυνσης, δεύτερον, τµήµα µελετών εφαρµογών και στατιστικής ανάλυσης, τρίτον, τµήµα διοικητικής
οικονοµικής και νοµικής υποστήριξης και πάει λέγοντας.
Υπάρχουν διευθυντές. Είναι ο ανώτερος αξιωµατικός που διαθέτει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση. Η σχεδίαση του πλαισίου
γίνεται από την υπηρεσία. Η διεύθυνση και οργάνωση των εργασιών της υπηρεσίας και ο προγραµµατισµός και η οργάνωση των
εργασιών τού προσωπικού της, η εισήγηση για λήψη αποφάσεων
από τον προϊστάµενο υπηρεσίας γίνονται αναφορικά µε το διερευνητικό έργο και πάει λέγοντας. Υπάρχουν διευθυντές, προϊστάµενοι, ειδικοί.
Άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε καιρούς σκληρής
λιτότητας για τον ελληνικό λαό, προβλέπονται οι εξής δαπάνες,
ακατανόητες για τη λειτουργία επιτροπών και υποεπιτροπών και
για τα έξοδα µεταβάσεων στον τόπο του εκάστοτε ναυτικού ατυχήµατος.
Προσέξτε, είναι τεράστια τα ποσά τα οποία διατίθενται. Και αν
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δεν τα θεωρεί η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
τεράστια, να πάει να το πει στους κατοίκους της Φλώρινας, που
δεν έχουν χρήµατα ούτε για να ζεσταθούν αυτήν την εποχή,
καθώς ήµουν εκεί προ ηµερών. Η δαπάνη εξαιτίας της αιτίας
αυτής, δηλαδή της κάλυψης των εσόδων που προκύπτουν, εκτιµάται στο ποσό των 40.000 ευρώ. Η δηµοσίευση από την υπηρεσία της έκθεσης στις 10.000 ευρώ, η κάλυψη εξόδων εκτύπωσης
του ειδικού δελτίου ταυτότητας στα 100 ευρώ και επίσης προβλέπεται και εφάπαξ δαπάνη ύψους 50 ευρώ για την προµήθεια
του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού και άλλα ποσά.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, δηλαδή της κάλυψης εξόδων
αποστολής, εξαρτάται από τα πραγµατικά γεγονότα, που αν
είναι, όπως είπα, στη Νέα Ζηλανδία, θα χρειαστούν πολλά περισσότερα από όσα αναφέρει εδώ, που τα εκτιµά η αρµόδια υπηρεσία στο ποσό 100.000 ευρώ. Εκατό εδώ, πενήντα εκεί, διακόσια
εκεί, καταλαβαίνετε ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια κατάσταση,
η οποία είναι άνευ προηγουµένου για τα σηµερινά δεδοµένα και
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα.
Υπάρχουν και οι απίστευτες τροπολογίες για τα συσσίτια λαθροµεταναστών και την ΕΥΠ που δεν είναι δυνατόν µε κανέναν
τρόπο, να δεχτεί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. Εγώ θα το
πω ευθέως: Πριν φροντίσει το αρµόδιο Υπουργείο, µε τις όποιες
αιτιάσεις έχει να καταθέσει εδώ, για τα συσσίτια των λαθροµεταναστών, θα έπρεπε να βάλει στη σκέψη του πώς θα µπορούσε
να συστήσει συσσίτια για Έλληνες πολίτες που είναι πολλοί και
οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.
Γι’ αυτό µην σας ξενίζει το γεγονός ότι έξω οι πολίτες το Υπουργείο το ονοµάζουν «Υπουργείο Προστασίας του Αλλοδαπού Πολίτη».
Εγώ πιστεύω ότι κι εσείς θα συµφωνήσετε ότι θα πρέπει να
κοιτάξουµε πρώτα τους Έλληνες πολίτες και το να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών και κατόπιν να δούµε
τα θέµατα των λαθροµεταναστών, αφού προηγουµένως, βέβαια,
ξαναδούµε τη συµφωνία Δουβλίνο ΙΙ και αφού πυκνώσουµε και
τις πιέσεις µας προς την Τουρκία, η οποία έχει την υποχρέωση,
όπως γνωρίζετε καλύτερα από µένα, για την επαναπροώθηση
όσων λαθραία µπαίνουν στη χώρα αυτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αυτά νοµίζω ότι είναι απλά πράγµατα και συµφωνείτε κι εσείς
σε αυτά. Μπορεί να συµφωνείτε, αλλά σε ό,τι βλέπουµε εδώ να
καταθέτετε γραπτώς, το παρουσιάζετε µε έναν τρόπο για µας
αδιανόητο.
Ούτε καταλαβαίνουµε γιατί κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων, όπως φέρατε πριν από λίγα λεπτά, αυτήν την τροπολογία εδώ για τα συσσίτια, θα πρέπει να µη γίνεται διαγωνισµός.
Πού το βρήκατε αυτό γραµµένο, κύριε Υπουργέ; Για να προλάβετε τα γεγονότα; Αρχίστε, λοιπόν, από σήµερα. Κάντε ένα
διαγωνισµό. Αν δεν κάνω λάθος, δεκαπέντε ηµέρες από την
ηµέρα προκήρυξης του διαγωνισµού χρειάζονται, για να πάρετε
προσφορές.
Στο πρώτο κείµενο είχατε εκείνο το απαράδεκτο, ότι δεν θα
ελέγχονται οι δαπάνες από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα χρήµατα που ήσασταν έτοιµοι να διαθέσετε, για τα συσσίτια των λαθροµεταναστών. Αυτό πάλι πού το είχατε δει γραµµένο;
Καλύτερα να αποχωρήσει ο Υπουργός, γιατί δεν είναι και ευχάριστα αυτά που ακούει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν έχει αποχωρήσει ο
κύριος Υπουργός.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Συνεχίζω, κυρία Πρόεδρε.
Υπάρχει και µία τροπολογία για την ΕΥΠ. Ειλικρινά δεν αντιλαµβάνοµαι την πρεµούρα να µπουν στην ΕΥΠ, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, άνθρωποι που µόλις απέκτησαν την
ελληνική ιθαγένεια. Τώρα αναγκαστήκατε και διορθώσατε το
πρώτο κείµενο, αλλά για εµάς δεν αλλάζει τίποτε. Εκεί λέγατε
ότι ένα χρόνο µετά την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, µπορεί κάποιος να προσληφθεί στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Και να δεχθώ εγώ ότι χρειάζονται πέντε χρόνια για να ελληνοποιηθεί κανείς. Πείτε µου όµως εσείς πόσα χρόνια χρειάζονται
για να αποκτήσει κανείς την ελληνική εθνική συνείδηση; Γι’ αυτό
είχε πει και ο κ. Πλεύρης στην επιτροπή ότι θα πρέπει κάποιος
να είναι στο γένος Έλληνας, για να µπορέσει να προσληφθεί
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στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η στόχευση. Μπορείτε να
τον διορίσετε σ’ ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ας πούµε.
Δεν καταλαβαίνω γιατί στην ΕΥΠ; Ποια είναι η σκοπιµότητά σας;
Δεν καταλαβαίνω επίσης, γιατί δεν το εξηγείτε.
Τέλος, σε σχέση µε τις τροπολογίες –στις οποίες θα αναφερθεί ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Χρυσανθακόπουλος ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- θα πω µόνο µία φράση για ένα ζήτηµα
που ανέκυψε σε σχέση µε τους δηµοσιογράφους.
Επειδή εθήτευσα ως δηµοσιογράφος επί τριάντα πέντε συναπτά χρόνια, θέλω να πω ότι εκείνος που εµπνεύστηκε πως µπορεί
να κάνει τους δηµοσιογράφους δηµοσίους υπαλλήλους –δεν θέλω
να χρησιµοποιήσω κάποια βαριά έκφραση- δεν ήξερε τι έλεγε.
Οι έννοιες «δηµοσιογράφος» και «δηµόσιος υπάλληλος», όχι
απλώς αλληλοσυγκρούονται, δεν συµβιβάζονται µε τίποτε. Γιατί
θα πρέπει να ξέρει κανείς ποιο είναι το έργο που επιτελούν οι δηµοσιογράφοι, ώστε να βγάλει εύκολα το συµπέρασµα ότι αυτό
που λέει είναι το λιγότερο ανοησία, γιατί ο δηµοσιογράφος εργάζεται και στις 5 το πρωί και στις 12 το βράδυ, ανάλογα µε το
γεγονός που προκύπτει. Ελπίζω ότι δεν θα επιµείνει κανείς, ειδικότερα σ’ αυτό το ζήτηµα.
Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του ΛΑΟΣ, κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη.
Το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, έχει κατατεθεί
στο Σώµα τροπολογία ή µάλλον δέσµη τροπολογιών που υπογράφεται από µεγάλο αριθµό συναδέλφων, και του ΠΑΣΟΚ και
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και άλλων κοµµάτων
–δεν θέλω να αδικήσω κανέναν- που αφορά το ζήτηµα των αποδοχών του δηµοσιογραφικού προσωπικού της ΕΡΤ, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
Το ζήτηµα αυτό ρυθµίζεται στον πρόσφατα ψηφισµένο νόµο
για το ενιαίο βαθµολόγιο και µισθολόγιο, αφού ελήφθησαν υπ’
όψιν οι ιδιοµορφίες του δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος και δεν
ισχύει αυτό που µόλις προηγουµένως άκουσα, ότι ο νόµος αυτός
µετατρέπει σε δηµοσίους υπαλλήλους τους δηµοσιογράφους
που εργάζονται σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και
στο ίδιο το δηµόσιο.
Έχω εξηγήσει κατ’ επανάληψιν και εξήγησα και στους ίδιους
τους εκπροσώπους του δηµοσιογραφικού κόσµου ότι το ζήτηµα
που ρυθµίζεται µε τον ισχύοντα πρόσφατα ψηφισµένο νόµο για
το βαθµολόγιο και µισθολόγιο είναι µόνον το ζήτηµα των αποδοχών κι όχι το ζήτηµα της νοµικής φύσης της σχέσης τους και των
όρων άσκησης του επαγγέλµατός τους. Άλλωστε, ο νόµος παραπέµπει ρητά στις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις από το
πεδίο των οποίων ρυθµίζει µόνον το ζήτηµα των αποδοχών κι όχι
όλα τα άλλα θέµατα.
Επειδή, όµως, είναι προφανές ότι έχουν προκύψει ζητήµατα
ερµηνείας και εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτών και επειδή τέτοια προβλήµατα έχουµε και µε άλλους φορείς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα και προκειµένου να τιµήσουµε το γεγονός ότι
ένας µεγάλος αριθµός συναδέλφων ανέλαβε την πρωτοβουλία
να καταθέσει αυτές τις τροπολογίες, µε την ανοχή των κοµµάτων, λόγω του επείγοντος χαρακτήρος του ζητήµατος και παρότι
το νοµοσχέδιο είναι ένα νοµοσχέδιο που εισηγείται το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, θα ήθελα να δεχθεί το Σώµα αντί των
βουλευτικών τροπολογιών που έχουν κατατεθεί, να γίνει δεκτή
µία υπουργική τροπολογία που καταθέσαµε ο κ. Παπουτσής κι
εγώ πριν από λίγη ώρα. Έχω ενηµερώσει σχετικά και τον Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και
τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, που στηρίζουν ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία την Κυβέρνηση και άρα τις
πρωτοβουλίες των Υπουργών, και θα παρακαλούσα να έχουµε
στο σηµείο αυτό και την ανοχή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας και της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των
Ανεξαρτήτων συναδέλφων.
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Η ρύθµιση που έχουµε καταθέσει είναι οριζόντια. Ρυθµίζει θέµατα ερµηνείας και εφαρµογής του πολυνοµοσχεδίου, του βαθµολογίου και µισθολογίου, και πιο συγκεκριµένα περιέχει τρεις
ρυθµίσεις, από τις οποίες η µεν µία αφορά αποκλειστικά το δηµοσιογραφικό προσωπικό του δηµοσίου, οι δε άλλες δύο γενικότερα τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και κατ’
αποτέλεσµα, το δηµοσιογραφικό προσωπικό της ΕΡΤ και του
Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Η πρώτη ρύθµιση αποσαφηνίζει το ζήτηµα του εσωτερικού
ορίου που έχει τεθεί από το µισθολόγιο στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, σε σχέση µε την εκπαιδευτική κατηγορία κάθε εργαζοµένου. Δεν είναι µόνον οι δηµοσιογράφοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου και χωρίς να λαµβάνεται υπ’ όψιν το τυπικό προσόν της εκπαιδευτικής βαθµίδας.
Έχουµε και σηµαντικές εταιρείες του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, όπου υπάρχει εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό το οποίο
βρίσκεται σε µία µέση ή και χαµηλή βαθµίδα εκπαίδευσης, που
έχει τύχει εξειδίκευσης, που έχει πολύ σηµαντικά προσόντα, που
προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες και πρέπει να αµείβεται αναλόγως. Υπάρχουν, για παράδειγµα, τεχνικοί της ΕΑΒ, οι οποίοι µπορεί να είναι και ΥΕ κατηγορίας, αλλά έχουν πολυετή εκπαίδευση
σε εξειδικευµένες αεροπορικές εταιρείες του εξωτερικού και
είναι περιζήτητοι ως τεχνικοί. Αυτό κατά µείζονα λόγο ισχύει για
τους δηµοσιογράφους.
Άρα γι’ αυτές τις περιπτώσεις, θα µπορούµε να εξαιρούµε απ’
αυτό το εσωτερικό όριο της ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ κατηγορίας αυτές
τις οµάδες προσωπικού στις οποίες αναφέρθηκα.
Η δεύτερη ρύθµιση αποκαθιστά ένα ερµηνευτικό πρόβληµα
που είχε προκύψει στη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του Κεφαλαίου Α’ του
σχετικού νόµου περί ΔΕΚΟ και αυτές του Κεφαλαίου Β’. Σας θυµίζω ότι σύµφωνα µε τη ρύθµιση που έχουµε ψηφίσει πριν από
ενάµιση περίπου µήνα και ισχύει, στις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ΔΕΚΟ, το όριο που έχει τεθεί είναι µείωση 35% των αποδοχών, σε σχέση µε τις αποδοχές όπως αυτές αποτυπώνονταν
στις 31 Δεκεµβρίου του 2009.
Στις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α’ το όριο που έχει τεθεί, είναι µεσοσταθµικά 1.900 ευρώ το µήνα, µέγιστο όριο. Πολλές φορές
όµως, αυτό το όριο υπερβαίνει το 35% της µείωσης µε αφετηρία
τις αποδοχές της 31ης Δεκεµβρίου του 2009. Αυτό µπορεί να
ισχύει και στην περίπτωση της ΕΡΤ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Το είχαµε ρυθµίσει ειδικά στο νόµο για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία και το σωστό είναι, όπως απεδείχθη από την ως τώρα
συζήτηση, η ρύθµιση που κάναµε για τα Ελληνικά Ταχυδροµεία
να επεκταθεί και στις υπόλοιπες ΔΕΚΟ αυτής της κατηγορίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρα, όταν το µεσοσταθµικό όριο των 1.900 ευρώ είναι χαµηλότερο από αυτό του 35%, ισχύει το ευνοϊκότερο όριο του 35%.
Η τρίτη ρύθµιση, η οποία αφορά ειδικότερα τους δηµοσιογράφους που εργάζονται στο δηµόσιο –στην παλαιά Γενική Γραµµατεία Τύπου και τώρα στις Γενικές Γραµµατείες Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης- λέει ότι ακριβώς επειδή αυτοί δεν έχουν προσληφθεί µε τυπικά προσόντα, αλλά έχουν προσληφθεί επί τη βάσει
της ιδιότητός τους, αυτή του δηµοσιογράφου, και µε ειδική διαδικασία, µε κοινή απόφαση των συναρµοδίων Υπουργών, του
Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού για την υπηρεσία αυτή, θα ρυθµίζεται το θέµα των αποδοχών, έτσι ώστε να
είµαστε εναρµονισµένοι και µε το βαθµολόγιο-µισθολόγιο, αλλά
και µε τα όσα προβλέπει η συλλογική σύµβαση για τους όρους
άσκησης του επαγγέλµατος του δηµοσιογράφου.
Όµως, οι αποδοχές θα ρυθµιστούν µε κανονιστική πράξη, όχι
µε τη συλλογική σύµβαση. Αυτό νοµίζω ότι είναι σαφές. Αυτά,
λοιπόν, τα έχω εξηγήσει, όπως είπα και προηγουµένως, στους
εκπροσώπους των εργαζοµένων και πιστεύω ότι µε αυτήν τη
ρύθµιση ικανοποιείται το σύνολο σχεδόν των ζητηµάτων που
είχαν τεθεί προς συζήτηση.
Υπάρχει ένα ακόµη θέµα που αφορά τη λειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης που είναι το ζήτηµα της υπερωριακής απασχόλησης και της απασχόλησης, ηµέρες αργίας. Αυτό όµως είναι
ένα ζήτηµα, το οποίο θα δούµε σε µερικές εβδοµάδες, στο νέο
έτος, γιατί δεν αφορά µόνο τη δηµόσια τηλεόραση. Αφορά πάρα
πολλές υπηρεσίες, πάρα πολλούς φορείς, οι οποίοι έχουν 24ωρη
λειτουργία και πρέπει να δούµε στις περιπτώσεις αυτές τι γίνεται
σε σχέση µε την υπερωριακή αµοιβή ή τι γίνεται σε σχέση µε τα
εξαιρέσιµα. Αυτό, λοιπόν, θα το δούµε συνολικά, όπως είπα προηγουµένως.
Σε σχέση, λοιπόν, µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 630 και
ειδικό 25, θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώµα να δώσει τη συναίνεσή του και να την εντάξουµε στο νοµοσχέδιο. Ως εκ τούτου,
δεν µπορούν να γίνουν δεκτές οι συναφείς τροπολογίες που
έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους και θα ψηφιστεί αυτή η
τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Παρακαλώ να κατατεθεί η σχετική τροπολογία, να καταχωριστεί στα Πρακτικά και να διανεµηθεί στους Βουλευτές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, καταθέτει την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα οκτώ
µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από
το 4ο Γυµνάσιο Αιγίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε να αρχίσω –µια και επικαιροποιήθηκε η συζήτηση για τις τροπολογίες- την παρέµβασή µου αναφορικά µε
κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και κατ’ αρχάς
αυτή που αφορά τους δηµοσιογράφους της ΕΡΤ και της δηµόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
Υπάρχει µια τεκµηριωµένη και κατατεθειµένη τροπολογία από
πολλές πτέρυγες της Βουλής –σχεδόν από όλες- και από έναν
αριθµό Βουλευτών είτε διαφόρων κοµµάτων είτε Ανεξαρτήτων,
καθώς επίσης άλλη µία στο ίδιο ακριβώς πνεύµα και από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
Θεωρώ ότι αυτή είναι µία επεξεργασµένη τροπολογία επί τη
βάσει των δεδοµένων. Λύνει πραγµατικά τα προβλήµατα. Θίγει
την ουσία τους. Κατοχυρώνει αυτό που από όλες τις πτέρυγες
της Βουλής είχε εκφραστεί ως αναγκαιότητα –δηλαδή το δηµόσιο χαρακτήρα της τηλεόρασης και τη µη µετατροπή της ΕΡΤ σε
ΔΕΚΟ- και αναφέρεται και σε µια σειρά από άλλα ζητήµατα.
Χρειάστηκαν δύο εβδοµάδες απεργιακών κινητοποιήσεων,
χρειάστηκε να υπάρξει προσφυγή στη δικαστήρια για να είναι
αυτή τη στιγµή το Σωµατείο, οι εργαζόµενοι της Κρατικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης υπόδικοι ως προς την απεργιακή τους
κινητοποίηση, χρειάστηκε να στερηθούν οι Έλληνες πολίτες, επί
τόσο διάστηµα, του αγαθού της δηµόσιας τηλεόρασης, για να
φθάσουµε στο παρά πέντε, να κατατεθεί από τον Αντιπρόεδρο
της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών, κ. Βενιζέλο, µία τροπολογία που, κατά τη γνώµη του, λύνει το πρόβληµα και δεν χρειάζονται οι προηγούµενες τροπολογίες.
Νοµίζω ότι όλα αυτά είναι ενδεικτικά, πρώτον πόσο σοβαρό
είναι το ζήτηµα, πόσο µακράν είναι η κυβερνητική αντιµετώπιση
της σοβαρότητας από την πρώτη στιγµή και πόση δύναµη διαθέτουν και οι αγώνες των εργαζοµένων, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις και η ενεργοποίηση των Βουλευτών, ανεξαρτήτως
κοµµάτων στα οποία εντάσσονται και που αυτήν τη δύναµη οι
Βουλευτές των περισσοτέρων κοµµάτων δεν έχουν µάθει να την
χρησιµοποιούν όπως πρέπει. Εδώ είναι ένα καλό δείγµα και πρέπει να το χαιρετίσουµε.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς έχουµε καταθέσει την τροπολογία
και ζητάµε την υπερψήφισή της. Θα επιφυλαχτώ ως προς την
τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Βενιζέλος, γιατί χρειάζεται και µία
πιο εξειδικευµένη µελέτη εκτός από την πρόχειρη ανάγνωση. Αργότερα θα σχολιάσουµε αναλυτικότερα την τροπολογία τού κ.
Βενιζέλου. Μέχρι στιγµής παραµένουν ως έχουν αυτά τα δεδοµένα.
Όσον αφορά την τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Ρόβλιας, την
κάνουµε δεκτή. Υπάρχει µία ιδιοµορφία. Σε άλλα νοµοσχέδια, σε
άλλη διαδικασία και µάλιστα την τελευταία στιγµή, δεν πρέπει να
κατατίθενται τροπολογίες. Η µεν πρώτη έχει µια ευρεία συναίνεση και έχει έναν υπερεπείγοντα χαρακτήρα. Και οι άλλες όµως,
όπως αυτή που εισηγήθηκε ο κ. Ρόβλιας, έχουν επίσης υπερεπείγοντα χαρακτήρα δεδοµένου ότι έρχονται οι µέρες των εορτών και η Βουλή δεν θα έχει άλλα νοµοσχέδια να συζητήσει και
να ψηφίσει. Με αυτήν την έννοια κάνουµε δεκτή την τροπολογία
που εισηγήθηκε ο κ. Ρόβλιας, για να εισαχθεί προς συζήτηση και
από εκεί και πέρα, συµφωνούµε και στην υπερψήφισή της.
Θα σταµατήσω εδώ τη συζήτηση για τις τροπολογίες, για να
µπω ευθέως στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, για την προσαρµογή στις διατάξεις 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών
που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θα-
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λασσίων µεταφορών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα
και αποτελεί προϊόν εισηγήσεων και επεξεργασιών που έχει κάνει
ο ΙΜΟ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός.
Πρέπει όµως να είµαστε πολύ προσεκτικοί. Γενικώς ο στόχος
αυτής της οδηγίας και της ενσωµάτωσης στο ελληνικό δίκαιο
είναι ένας στόχος που κατ’ αρχάς µπορεί κανείς να τον θεωρήσει
θεµιτό και δίκαιο. Οι ρυθµίσεις όµως, αυτού του είδους και αυτή
η συγκεκριµένη ενσωµατώνουν έναν τεράστιο ανταγωνισµό υψηλών και σκληρών συµφερόντων στο χώρο της ναυτιλίας. Είναι οι
επιχειρήσεις πλοιοκτησίας, είναι οι επιχειρήσεις εφοπλισµού,
είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι οι εταιρείες αντασφάλισης,
είναι τα κράτη, είναι οι ναυπηγικές βιοµηχανίες. Είναι πάρα
πολλά ζητήµατα, πολλά συµφέροντα, ανταγωνιζόµενα πολλές
φορές, που εµπλέκονται σε ρυθµίσεις αυτού του τύπου.
Είναι απορίας άξιον, ενώ εµπλέκονται τόσα πολλά οικονοµικά
συµφέροντα και εµφανώς αποτυπώνονται στην ευθεία ρύθµιση,
που καθιερώνουν διάφορα άρθρα ή αποσιωπούν διά της απουσίας ρύθµισης κάποιες άλλες διατάξεις, που θα έπρεπε να υπάρχουν και δεν υπάρχουν, πως δεν υπάρχει η παραµικρή προσέγγιση, έστω συµβολικά, που να θεωρεί ως παράγοντα της διερεύνησης των ναυτικών ατυχηµάτων, το χώρο της ναυτεργασίας.
Δεν υπάρχει πουθενά ζήτηµα συµµετοχής των εργατικών ενώσεων και των εκπροσώπων τους ή εκπροσώπων τεχνικών, τεχνοκρατών που θα προτείνουν αυτά τα σωµατεία στη διαµόρφωση
των επιτροπών, των αρχών που αναλαµβάνουν τη διερεύνηση
των αιτίων. Δεν είναι µόνο αυτό.
Υπάρχει ένας προσανατολισµός που αποσυνδέει πλήρως –
χωρίς να ισχυρίζοµαι ότι είναι τόσο απλό ζήτηµα η σύνδεση- από
την ποινική διάσταση και από την ποινική διερεύνηση. Η απόλυτη
και πλήρης αποσύνδεση της διερεύνησης των αιτίων ενός ναυτικού ατυχήµατος, ενός ατυχήµατος στις θαλάσσιες µεταφορές
από την ποινική διάσταση και από την ποινική διερεύνηση δεν
είναι δυνατόν να µην υποκρύπτει µία κατεύθυνση στη διερεύνηση
που θα µείνει στο επίπεδο της ανεύθυνης προσέγγισης σε πολλές περιπτώσεις, της απόκρυψης κάποιων δεδοµένων, της µη
διερεύνησης πτυχών που έχουν µεγάλη σηµασία.
Κατά τούτο –µπορώ να επικαλεστώ και άλλα επιχειρήµατα για
το πώς είναι δοµηµένο όλο αυτό το σχέδιο νόµου κατ’ εφαρµογήν της ευρωπαϊκής οδηγίας- το συνολικό συµπέρασµα, που από
την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω ότι έχουµε δικαίωµα να ισχυριστούµε ότι είναι προφανές, είναι ότι λείπουν από αυτές τις ρυθµίσεις οι εγγυήσεις για την ανεπηρέαστη διερεύνηση αυτών των
αιτίων.
Εάν λάβουµε υπ’ όψιν ότι ο διακηρυγµένος τουλάχιστον σκοπός του IMO, αλλά και της εισηγητικής έκθεσης του σχεδίου
νόµου αυτού είναι η αξιοποίηση όλης αυτής της διερεύνησης,
για τη διόρθωση και του διεθνούς νοµοθετικού πλαισίου ως προς
την κατασκευή των πλοίων, ως προς τα µέτρα ασφαλείας, ως
προς διάφορους άλλους παράγοντες, ώστε να γίνουν ασφαλέστεροι οι πλόες και οι θαλάσσιες µεταφορές, αντιλαµβανόµαστε
ότι, όταν η διερεύνηση δεν φθάνει σε πλήρες βάθος µε πλήρη
διαύγεια, και η γενική νοµοθετική ρύθµιση, το διεθνές πλέγµα
νοµοθετικών ρυθµίσεων, αναφορικά µε τις µεταφορές, εξαιτίας
όλων αυτών των ανταγωνιζοµένων συµφερόντων, δεν θα είναι
παρά ένα προϊόν συµβιβασµού µεταξύ των ανταγωνιστών, χωρίς
τη συµµετοχή τελικά αυτού που λέµε «εκπροσώπηση του δηµόσιου συµφέροντος» είτε αυτό αφορά την προστασία του περιβάλλοντος είτε αφορά την προστασία ανθρώπινων ζωών είτε
αφορά µια σειρά από άλλα πολύ σηµαντικά αγαθά και αξίες.
Από αυτήν την άποψη, η αοριστία, η έλλειψη συντονισµού, το
πώς αξιοποιούνται αυτά τα πορίσµατα αυτών των ερευνών και οι
ασάφειες ως προς αυτά, είναι παράµετροι που εµφιλοχωρούν
διαρκώς, όταν κανείς µελετά αυτό το σχέδιο νόµου και αποδεικνύουν ότι πράγµατι αυτό το σχέδιο νόµου εγκλωβίζεται σε
αυτές τις δεσµεύσεις που προανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, δώστε µου ένα περιθώριο.
Από εκεί και πέρα, για τα άλλα άρθρα που περιέχει αυτό το
σχέδιο νόµου, πέραν αυτής της οδηγίας, θα ήθελα να επιταχύνω
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και να πω ότι υπάρχουν ρυθµίσεις –δεν θα τις σχολιάσω όλες,
αλλά µερικές από αυτές- όπως η ρύθµιση για τις προµήθειες που
αφορούν σε δαπάνες για την παραµονή µεταναστών που εισέρχονται στην Ελλάδα και η δυνατότητα να πραγµατοποιούνται
χωρίς την πραγµατοποίηση διαγωνισµού.
Ακούστηκαν πολλά πράγµατα, αλλά δεν έχω το χρόνο να
απαντήσω. Για µία ακόµα φορά έγινε αυτή η ανόητη συζήτηση,
η τόσο δηλητηριώδης για τους «λαθροµετανάστες», κλπ. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι όλα τα προβλήµατα που προκύπτουν από
τις µεταναστευτικές ροές οφείλονται στο ότι δεν αντιµετωπίζονται µε το πνεύµα της δικαιοσύνης, του εξορθολογισµού στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και της τήρησης των δηµοκρατικών δικαιωµάτων όλων των πολιτών; Από εκεί ξεκινά η εξαθλίωση και των Ελλήνων πολιτών και των µεταναστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αναφερθώ, όµως, διεξοδικά σ’ αυτά, γιατί δεν έχω το
χρόνο. Θέλω, όµως, να πω ότι όλο αυτό, παρά το γεγονός ότι
έχει διακηρυχθεί ότι δεν αφορά το φράχτη του Έβρου, είναι αποτέλεσµα της ανάγκης να γίνουν έκτακτες ρυθµίσεις γι’ αυτές τις
προµήθειες, ως αποτέλεσµα του ανορθολογισµού που διέπει όλο
το σύστηµα υποδοχής και κάλυψης των µεταναστών.
Πέρα απ’ αυτό, όσον αφορά τον τρόπο επιλογής των στελεχών
της ΕΥΠ, αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι τίποτα δεν µπορεί
να είναι αντικειµενικό σε µία Υπηρεσία Πληροφοριών ως προς
τις προσλήψεις και δεν µπορούν να δοθούν εγγυήσεις, αν δεν
προχωρήσουµε και σε έναν έλεγχο της ΕΥΠ από τη Βουλή. Δεν
λέµε ότι αυτό θα λύσει όλα τα προβλήµατα, αλλά θέτει τα ζητήµατα σε µία άλλη βάση. Αυτή είναι µία πολύ παλιά πρόταση του
δικού µας χώρου και την έχει επαναλάβει τώρα πια και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, αλλά και όλοι µας. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, κινούµαστε.
Όσον αφορά το ζήτηµα των αξιωµατικών της Πυροσβεστικής
που δικαιώνονται στα δικαστήρια και όταν επανέρχονται στο
Σώµα τίθενται σε διαθεσιµότητα, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω
ότι εδώ υπάρχουν έντονες διαµαρτυρίες από αξιωµατικούς του
Πυροσβεστικού Σώµατος. Πρόκειται για άδικη ρύθµιση. Όταν κάποιος δικαιώνεται και επανέρχεται κανονικά µε όλα του τα δικαιώµατα, είναι εντελώς απαράδεκτο µία νοµοθετική ρύθµιση να
του στερεί εν συνεχεία από το παράθυρο όλα αυτά τα δικαιώµατα και τη δυνατότητά του να συνυπάρχει επί ίσοις όροις µε
όλους τους άλλους συναδέλφους του.
Ταυτόχρονα, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στις διατάξεις εκείνες που ρυθµίζουν –και, µάλιστα, αναδροµικά- την ανάδειξη σε
βαθµό στρατηγού αποστρατευοµένων του Στρατού, της Αστυνοµίας, κλπ.
Εδώ έχω –και την καταθέτω και στα Πρακτικά- µία έντονη διαµαρτυρία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Αστυνοµικών Υπαλλήλων, η οποία διαµαρτύρεται, γιατί, ενώ παραβλέπονται συστηµατικά οι εκκρεµείς ανάγκες των απλών Αστυνοµικών και των
στελεχών του Σώµατος, γίνονται ιδιαίτερες ρυθµίσεις –δίκαιες ή
άδικες, δεν έχει σηµασία- κάλυψης και αποκατάστασης των πολύ
υψηλόβαθµων.
Κυρία Πρόεδρε, καταθέτω το έγγραφο στα Πρακτικά, γιατί δεν
έχω το χρόνο να το αναγνώσω και γιατί πραγµατικά αποτελεί ένα
πολύ σηµαντικό κείµενο που θίγει πολύ σοβαρά ζητήµατα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι έχετε δεσµευτεί
για τη ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την εξέλιξη των τεχνικών αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος. Ήδη σε προηγούµενα
νοµοσχέδια, µιλήσατε γι’ αυτό, µε τον πιο θετικό τρόπο και είπατε
ότι θα περιλαµβάνονται στο προς διαµόρφωση προεδρικό διάταγµα. Μαθαίνουµε ότι έχει ήδη σταλεί προς υπογραφή αυτό το
προεδρικό διάταγµα και ότι τα ζητήµατα που αφορούν την αποκατάσταση των εκκρεµών θεµάτων, που αφορούν την εξέλιξη
των τεχνικών αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος δεν λύνονται.
Αυτή η αδικία διαιωνίζεται, ενώ είναι κάτι που όχι µόνο είναι απολύτως ώριµο και δίκαιο, αλλά και απολύτως χρήσιµο για το ίδιο
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το Λιµενικό Σώµα.
Δεν έχω άλλο χρόνο να επεκταθώ σε άλλα επιµέρους ζητήµατα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ψηφίζουµε «κατά» και επί
των άρθρων και επί του συνόλου αυτού του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
Ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Απόστολος Κακλαµάνης
έχει ζητήσει το λόγο για µία παρέµβαση.
Κύριε Πρόεδρε, πόσο χρόνο θέλετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το χρόνο µου, αλλά ελπίζω να
µη χρειαστεί ολόκληρος.
Κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο αυτό καθ’ αυτό,
θα ήθελα να πω ότι αντιλαµβάνοµαι ως τώρα, ότι διατυπώνονται
αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις για την επανασύσταση της Επιτροπής
Διερεύνησης Θαλασσίων Ατυχηµάτων. Εγώ θυµάµαι υπό ποιες
συνθήκες διαλύθηκε, καταργήθηκε -κακώς κάκιστα- αυτή η
επιτροπή, ένας θεσµός, σε µία χώρα που τόσο ανάγκη έχει και
τόση σηµασία προσδίδει στη ναυτιλία, µε πλήθος και πολλές
προεκτάσεις γεγονότων θαλασσίων ατυχηµάτων κ.λπ.. Δεν
καταλαβαίνω, γιατί να µην υπάρξει αυτή η επιτροπή, πολύ
περισσότερο που είµαστε υποχρεωµένοι. Δεν είναι κάτι που το
ενυπνιάζεται ο Υπουργός και µας το φέρνει, αλλά είµαστε
υποχρεωµένοι να το κάνουµε.
Υπάρχει κάτι που θα ήθελα να σας πω µόνο, κύριε Υπουργέ,
για να µην υπάρχουν εντυπώσεις. Δείτε τι εντυπωσιάζει, τόσες
υπηρεσίες, διευθύνσεις κ.λπ.. Υποθέτω ότι υπάρχει προσωπικό
που υπηρετεί, που υπηρέτησε, που θα αποσπαστεί. Ξεκαθαρίστε
ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν -πέραν αυτών των εξόδων
λειτουργίας, τα οποία δεν θεωρώ ιδιαίτερα- διορισµοί, προσλήψεις κ.λπ.. Ξεκαθαρίστε το αυτό, γιατί δηµιουργείται µία εντύπωση.
Εγώ άκουσα µε όλον το σεβασµό, τον κ. Κολοκοτρώνη, ο
οποίος πάντοτε τοποθετείται σοβαρά και µε υπευθυνότητα, αλλά
ακούγοντας διευθύνσεις κ.λπ., οπωσδήποτε υπάρχει µία εντύπωση. Αυτό το θέµα, λοιπόν, κλείνει. Δεν µιλάµε για διορισ-µούς,
αλλά µιλάµε για το θεσµικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να υπάρξει,
για να στελεχωθεί αυτή η υπηρεσία, η υποστηρικτική της
Επιτροπής Διερεύνησης των Θαλασσίων Ατυχηµάτων.
Έρχοµαι στο εξής θέµα: Όλοι έχουµε καθήκον, η πολιτεία,
αλλά και η κοινωνία να ξαναθυµηθούµε κάποιες αξίες, κάποιες
αρχές, τις αξίες της οικογένειας, της αλληλεγγύης, της καταπολέµησης του εγωκεντρισµού και της αποθησαύρισης υλικών
αγαθών. Κανένας δεν τα παίρνει στον τάφο του, ανάλογα µε το
ύψος που έχει. Έχω πει σε µερικούς, που είναι λίγο πιο κοντοί
από εµένα, ότι συγκεντρώνουν πολλά χρήµατα, ενώ, όταν πάµε
όλοι στην τελευταία µας κατοικία, εγώ θα έχω και είκοσι πόντους,
µισό µέτρο παραπάνω στον τάφο που θα πάρω, ενώ εκείνοι θα
έχουν λιγότερο.
Όλα αυτά είναι καιρός να αρχίσει να τα ξαναθυµάται η
ελληνική κοινωνία, διότι είναι ένα εκατοµµύριο σχεδόν οι
άνεργοι, οι φτωχοί, νεόφτωχοι. Είναι πλέον όχι πολιτικό αλλά
ανθρωπιστικό καθήκον καθενός που θέλει να λέγεται άνθρωπος.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, δεν µπορούµε να έχουµε ενστάσεις
σ’ αυτό το µεγάλο πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης. Πρέπει
να µας πείτε για το Δουβλίνο ΙΙ, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχει
κάποιος διάλογος µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς να
δίνουµε σε όλους την ελληνική ιθαγένεια και να πηγαίνουν ως
Ευρωπαίοι πολίτες εκεί, µέχρις ότου αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι
να αλλάξουν αυτό το νοµοθετικό πλαίσιο, στο οποίο µας έχουν
υποχρεώσει. Αν η Τουρκία µε διάφορα προσχήµατα ή και µε το
έτσι θέλω, δεν θέλει την επανεισδοχή λαθροµεταναστών, να
υφιστάµεθα εµείς ως χώρα, όλες τις συνέπειες, όµως και αυτά
τα πλήθη των λαθροµεταναστών να φτάνουν στο σηµείο, όταν
δεν έχουν εργασία, να προστρέχουν στα κέντρα φιλοξενίας –
εντός ή εκτός εισαγωγικών- για να έχουν το συσσίτιο τους. Μαζί
µε τους δικούς µας ανθρώπους πρέπει όλοι, ο κάθε άνθρωπος
να έχει ένα πιάτο φαγητό την ηµέρα, είτε βρίσκεται ελάχιστο
χρόνο εδώ είτε γεννήθηκε και µεγάλωσε εδώ.
Συµφωνώ επίσης, διότι γνωρίζω ότι ένας Έλληνας µπορεί να
πάει σε µία δηµόσια υπηρεσία άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Είναι
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σωστό αυτό που κάνετε και βάζετε να είναι πενταετία τουλάχιστον, να έχει την ελληνική υπηκοότητα κάποιος που ίσως να είναι
αλλογενής ή ενδεχοµένως να είναι και οµογενής που δεν έλαβε
την ελληνική ιθαγένεια και την έλαβε καθυστερηµένα.
Οι υπηρεσίες αυτές χρειάζονται και αλλοδαπούς που έλαβαν
την ελληνική ιθαγένεια, για να αντιµετωπίσουµε αυτό το τεράστιο
πρόβληµα, διότι µε νεύµατα υποθέτω ότι δεν µπορεί κανείς να
συνεννοηθεί µε τις χιλιάδες αυτές των ξένων νοµίµων ή λαθροµεταναστών που βρίσκονται στη χώρα µας. Εξηγήστε, λοιπόν,
ότι χρειάζονται οι υπηρεσίες αυτές και κάποιους που γνωρίζουν
και τα αφγανικά και τα πακιστανικά και τα ρωσικά και οτιδήποτε,
γιατί έχουµε πλήθος ανθρώπων που έτσι ήρθαν τα πράγµατα και
τους έχουµε και δεν πρέπει να συνεχίσει η κατάσταση έτσι.
Κύριε Υπουργέ -είµαι βέβαιος ότι αθελήτως αλλά προασπιζόµενος και αµυνόµενος κατά κάποιο τρόπο τις βάσιµες επιθέσεις
που δεχθήκατε εδώ στη Βουλή σχετικά µε το ρόλο της ΑΔΑΕ και
τα της ΕΥΠ και της ΑΔΑΕ- εσείς θα ξέρετε πολύ καλά ότι η ΕΥΠ
υπήρξε από εποχής του µακαρίτη του Νάτσινα και το 1953 που
συγκροτήθηκε, άβατη. Χρειαζόµαστε κι εµείς οι παλαιότεροι εδώ
πέρα, διότι κάποια πράγµατα τα θυµούµαστε, γιατί τα ζήσαµε ή
τα πληροφορηθήκαµε εγκαίρως. Οι ξένες υπηρεσίες, η CIA, η
Μοσάντ, κλπ, έκαναν κουµάντο εκεί, για πάρα πολλά χρόνια. Ο
εκδηµοκρατισµός ξεκίνησε, όπως πολλά πράγµατα, στην «επάρατη» οκταετία του ΠΑΣΟΚ από το 1981 µέχρι το 1989. Τότε άρχισε ο εκδηµοκρατισµός και της ΕΥΠ, η πολιτικοποίησή της και
η ενασχόλησή της µε την αντικατασκοπεία σε συνεργασία µε τις
αντίστοιχες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάµεων και όχι µε την παρακολούθηση των όποιων αντιφρονούντων εντός της χώρας.
Κατά συνέπεια το θέµα µας δεν είναι αν θα πηγαίνει η ΑΔΑΕ
κάθε τρεις και λίγο στην ΕΥΠ, αλλά εάν η ΕΥΠ -η οποία, όπως
γνωρίζετε, έχει αυτήν τη στιγµή εισαγγελικό λειτουργό εγκαταστηµένο εκεί, στα άλλοτε άδυτα- έχει ευθύνη εποµένως να παρακολουθεί και να γνωρίζει τι συµβαίνει. Δεν είναι η ΑΔΑΕ που
θα πηγαίνει για να βρίσκει άκρη εκεί.
Υπενθυµίζω στο Σώµα, ότι έγινε το µεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο δεν ξεκαθαρίζεται ακόµα, διότι θα αποκαλυφθεί ότι δεν υπήρξε καµµία παρακολούθηση ούτε Πρωθυπουργού, ούτε Υπουργού Εθνικής Αµύνης, ούτε Υπουργού Εξωτερικών της Κυβερνήσεως Καραµανλή. Διότι εγώ πιστεύω -τιµώ έτσι
και τους τρεις- ότι αν πράγµατι ήταν θύµατα υποκλοπών, διαχειριζόµενοι ύψιστα εθνικά µυστικά, θα είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους, διότι οι παρακολουθήσεις αυτού του τύπου σηµαίνουν
παγίδευση και για το µέλλον του παρακολουθούµενου. Αν είσαι
ο Υπουργός αυτήν τη στιγµή και παρακολουθούν τα τηλέφωνά
σου, είµαι βέβαιος ότι από ευθιξία, την άλλη µέρα, θα µας πεις
ότι παραιτείσαι, διότι αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να είσαι παγιδευµένος διά βίου. Δεν µπορεί όποιος ασκεί δηµόσιο λειτούργηµα,
από τη µία µεριά να λέει ότι µε παρακολουθούσαν και από την
άλλη να αγωνίζεται να µην αποκαλυφθεί και πόθεν και γιατί γίνεται η παρακολούθηση.
Η ΑΔΑΕ, λοιπόν, επί ένα χρόνο, όπως ξέρετε, έµεινε στο σκοτάδι και από την ΕΥΠ. Η ΕΥΠ µε εντολή της τότε κυβερνήσεως,
επικαλούµενης τάχα ένσταση της εισαγγελίας, της οποίας ο προϊστάµενος συνέργησε επί ένα χρόνο, να θαφτεί αυτή η υπόθεση,
δεν έστελνε τα στοιχεία της ούτε καν στην Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής, δεν τα έστελνε στον Τζανετάκη, στον
Έβερτ και στις ταπεινότητες τις δικές µας, σε εµένα, στον Αντιπρόεδρο και τότε µέλος της επιτροπής κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Κύριε Υπουργέ και το πιστεύω και το εννοώ, αθελήτως αδικήσατε προσωπικά τον Πρόεδρο της επιτροπής, χωρίς να αναφέρεστε σε αυτόν. Η πραγµατικότητα είναι αυτή.
Όσον αφορά τις παρακολουθήσεις, είπα στην Επιτροπή Θεσµών πως στις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως συµβαίνει για πλείστα
όσα άλλα ζητήµατα, υπάρχει η νοοτροπία η γραφειοκρατική,
όπως θέλετε πέστε την, ή συνήθεια, όπου υπάρχουν τα έντυπα
µε τη µηχανικώς τιθέµενη σφραγίδα και υπογραφή του εκδίδοντος την αδεία και εν συνεχεία συµπληρώνονται από τον όποιο τελικώς αρµόδιο, τα στοιχεία της πράξεως που θα εκτελεστεί.
Θέλω, λοιπόν, να ελέγξουµε αν αυτές οι παρακολουθήσεις τη-
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λεφώνων έχουν αυθεντική την υπογραφή εκείνων που εκδίδουν
το βούλευµα για την παρακολούθηση. Αυτό σας παρακαλώ,
δέστε το, διότι δεν είναι δυνατόν στο δικό σας επίπεδο να πάτε
στην διεκπεραίωση της εισαγγελίας ή της όποιας υπηρεσίας, για
να δείτε τι κάνει εκείνη την ηµέρα ο κλητήρας και τι µεταβιβάζει.
Αυτό είναι ένα θέµα.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε την ιστορία. Η ΑΔΑΕ απέδειξε ως
πραγµατικά Ανεξάρτητη Αρχή, αν είχε ενηµερωθεί όπως όφειλαν
εκ του Συντάγµατος και του νόµου, όλοι και οι τρεις Υπουργοί
που πήγαν στο Ζάππειο και ο προϊστάµενος της εισαγγελίας, που
αυτός ανέλαβε προσωπικώς, ο εν συνεχεία προϊστάµενος της
ΚΥΠ. Μετά την αποµάκρυνση του συναδέλφου του ΛΑΟΣ, του
πρώην διπλωµάτη, πήγε ο τότε εισαγγελέας, ο προϊστάµενος εισαγγελίας.
Πιστεύω ότι αν η ΑΔΑΕ είχε τότε τεθεί –και δεν θεωρείτο τάχα
ανώριµη- επί τα ίχνη του εγκλήµατος, θα ξέραµε σήµερα τι συνέβη και κανείς πλέον δεν θα τολµούσε στο µέλλον να κάνει το
ίδιο πράγµα.
Θα κλείσω µε την τροπολογία του κυρίου Αντιπροέδρου, ο
οποίος δεν είναι στην Αίθουσα. Προσπάθησα να επικοινωνήσω
µαζί του.
Κύριε Υπουργέ, εσείς κατ’ ανάγκην θα µεταβιβάσετε. Άλλωστε
ως Κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσετε. Εδώ υπάρχει το εξής
θέµα, που απ’ ό,τι ξέρω όλους τους Βουλευτές που θέσαµε
αυτήν την τροπολογία, αυτό που µας απασχολεί, είναι πώς αισθάνεται ο όποιος ασκεί αυτό το -κατά την άποψή µου- λειτούργηµα που ήταν κάποτε και σήµερα, σε πολλές περιπτώσεις, έχει
καταντήσει πανάθλιο επάγγελµα υπό τους εκβιασµούς, τις πιέσεις του όποιου αφεντικού.
Αυτό, λοιπόν, το επάγγελµα ή λειτούργηµα –όπως στη συνείδησή του το δέχεται κανείς- πρέπει να ασκείται ελεύθερα. Γι’
αυτό και όταν έκανα εγώ το νόµο για τον ενιαίο φορέα της ΕΡΤ,
δεν µε ενοχλούσε να έχει δεύτερη απασχόληση ο δηµοσιογράφος, ώστε, όταν εκβιάζεται, απειλείται, να πετάει την παραίτησή
του και να ακολουθεί τη συνείδησή του. Αυτή είναι η µόνη αντίρρηση που έχω. Δεν ξέρω τα οικονοµικά στοιχεία. Νοµίζω, όπως
µας είπε ο κύριος Αντιπρόεδρος, ότι έχει επικοινωνήσει και µε τη
συνδικαλιστική εκεί εκπροσώπηση και των δηµοσιογράφων και
των άλλων εργαζοµένων της ΕΡΤ.
Όµως, πιστεύω ειλικρινώς, ότι πρέπει να επιφυλαχθεί για την
ενδεχόµενη ισχύ συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Εάν δηλαδή
υπάρχει ή πρόκειται να υπάρξει συλλογική σύµβαση εργασίας ή
ακόµη και επιχειρησιακή σύµβαση, τότε για όσους πλέον λένε να
καταργήσουµε τις συλλογικές συµβάσεις, θα πρέπει να ισχύσει
η συλλογική σύµβαση. Δηλαδή, να έχουν αυτοί οι εργαζόµενοι
τη δυνατότητα να διαφυλάξουν το ανεξάρτητο της λειτουργίας
τους. Σ’ αυτό κυρίως επιµένω.
Θεωρώ ότι µετά τα βήµατα που δύο χρόνια τώρα, πραγµατικά,
έχει κάνει η ΕΡΤ στον περιορισµό των δαπανών και στον περιορισµό του προσωπικού, το να υπάγεται στο όλο καθεστώς των
ΔΕΚΟ δεν είναι τίποτε άλλο παρά ενίσχυση. Το λέω ελευθέρως,
µε τη συνείδησή µου, κύριε Πρόεδρε, και για την ΕΡΤ, όπως και
για το Κοινοβούλιο, γενικότερα για ό,τι συγκροτεί τη λειτουργία
µίας πραγµατικής δηµοκρατίας θεσµικά και κοινωνικά, όπως
είναι ο συνδικαλισµός. Ο συνδικαλισµός δεν είναι κατάρα, κατάρα είναι κάποιοι συνδικαλιστές. Αυτούς τους θεσµούς και
αυτές τις λειτουργίες της κοινωνίας και της πολιτείας δυστυχώς
τοΥς έχουν στο στόχαστρο ιδιωτικά συµφέροντα.
Εγώ είδα µία Κυριακή, στις πέντε µε έξι το απόγευµα, σε δύο
µεγάλα κανάλια, δύο τουρκικά σίριαλ. Αρχίζουν το πρωί µε τα
πρωινάδικα, µε αναλόγου ντυσίµατος –να µην πω την έκφρασηκυρίες, συνεχίζουν το απόγευµα µε νεαρούς, που όλοι έχουν
βαµµένα ξανθά µαλλιά και γελοιοποιούν µία ιδιαιτερότητα που
έχει ένα ποσοστό του πληθυσµού και καταλήγουν σ’ αυτά τα
άθλια δήθεν, ενηµερωτικά δελτία µε τα οποία χειραγωγείται ο
ελληνικός λαός µέχρι τώρα, σε σηµείο που το σύνολο του λαού
δεν βλέπει το πρόβληµα που έχουµε ως χώρα, αλλά εξωθείται
να αλληλοσπαραχθεί η µία οµάδα του κοινωνικού συνόλου µε
την άλλη, ο ένας πολίτης µε τον άλλο.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι σε σας για λογαριασµό
όλης της Κυβερνήσεως, η οποία έχει απαλλαγεί από την παρου-
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σία και του κ. Μόσιαλου ο οποίος από τα ιδιωτικά κανάλια ξεκίνησε την επίθεση εναντίον της δηµόσιας τηλεόρασης. Νοµίζω ότι
από τη στιγµή που εµείς, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είπαµε ότι
νόµος που θα φέρει ο κ. Μόσιαλος εδώ, για την ΕΡΤ, δεν πρόκειται να περάσει, δεν θα πρέπει ούτε εκ πλαγίου να γίνει αυτό.
Να ενισχυθεί η ΕΡΤ, να γίνει αυστηρός έλεγχος στο πώς λειτουργεί. Έχει µία εταιρεία παραγωγής και εµπορίας έργου και αυτό
θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου, από τότε που εγώ το νοµοθέτησα, να ισχύει κι έτσι δεν θα σπαταλούνταν δισεκατοµµύρια σε
εξωτερικές παραγωγές. Έχει το δυναµικό και µπορεί να λειτουργήσει σωστά, να εξυπηρετήσει την αποστολή της και να βοηθήσει και το εµπορικό κύκλωµα µ’ έναν ανταγωνισµό ποιότητας, για
να ανέβει και αυτό από τη «λάσπη» στην οποία ένα µεγάλο µέρος
του έχει οδηγηθεί, για το κέρδος, σε βάρος του τόπου, σε βάρος
του ελληνικού λαού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσής έχει το λόγο, για να κάνει µία παρέµβαση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κύριε Κακλαµάνη, ζήτησα το λόγο, για να πω ότι συµµερίζοµαι
απολύτως την αγωνία σας, τον προβληµατισµό σας και τις προτάσεις σας σχετικά µε το ρόλο της δηµόσιας τηλεόρασης. Όσον
αφορά την παρατήρησή σας, θα συνεννοηθώ µε τον συνάδελφό
µου και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Βενιζέλο, προκειµένου
να έχω µία τεκµηριωµένη απάντηση επί της παρατήρησής σας.
Πήρα το λόγο επίσης για να πω ότι συµµερίζοµαι την εκτίµηση
την οποία έχετε προς την ΑΔΑΕ και προς τον Πρόεδρό της προσωπικά για το ρόλο τον οποίο είχε η ΑΔΑΕ στην υπόθεση των
υποκλοπών. Δεν συµµερίζοµαι όµως καθόλου την εκτίµησή σας
για τα όσα είπε ο κύριος Πρόεδρος της ΑΔΑΕ στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και τα οποία έδωσαν λαβή και δηµιούργησαν τη βάση της ερώτησης την οποία κατέθεσε ο Πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας προς τον Πρωθυπουργό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Επιδέχονται ερµηνείας αυτά,
κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Βεβαίως και επιδέχονται ερµηνείας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχετε δίκιο εσείς σ’ αυτό,
όµως κι εγώ που παρακολούθησα τη συνεδρίαση σας, διαβεβαιώνω ότι εντελώς διαφορετικό ήταν το πνεύµα αυτών. Τώρα, πώς
αυτό αποτυπώνεται στα πρόχειρα Πρακτικά της επιτροπής, αυτό
είναι άλλο θέµα. Αυτό σας λέω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Δεν αµφιβάλλω ότι ήσασταν παρών και δεν αµφιβάλλω για την
ορθότητα της κρίσης σας. Θέλω όµως να µιλήσω για κάτι το
οποίο τείνει να δηµιουργηθεί, ως εντύπωση, µετά απ’ όσα
άκουσα εγώ εδώ, από τον κ. Τσίπρα, επικαλούµενος το τι είπε ο
κ. Λαµπρινόπουλος. Γι’ αυτόν το λόγο, ήταν η δική µου αντίδραση αυτή η οποία ήταν και στην οποία παραµένω βεβαίως,
διότι µέχρι σήµερα, ο κ. Λαµπρινόπουλος δεν έχει αποδεχθεί το
αίτηµα τόσο του διοικητή τους Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
όσο και του Υπουργείου το οποίο εγώ ο ίδιος, απ’ αυτό εδώ το
Βήµα, τού έκανα, προκειµένου να έρθει να ελέγξει οτιδήποτε
χρειαστεί.
Βεβαίως έχει το δικαίωµα αυτό, γιατί είναι η αποκλειστική του
αρµοδιότητα. Όµως -όπως είχα πει και τότε- η ΑΔΑΕ έχει να
έρθει προς έλεγχο στην ΕΥΠ, από την πρώτη εβδοµάδα του
2009. Αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υπάρχει ο εισαγγελέας ο
οποίος οφείλει να ελέγχει τα πάντα. Αυτός µπορεί να κατέβει και
στα υπόγεια. Αυτός οφείλει να ειδοποιήσει την ΑΔΑΕ, αν υπάρχει
θέµα. Και η ΑΔΑΕ πρέπει να ελέγχει τόσους παρόχους. Πρέπει
να ελέγχει από τη µια άκρη στην άλλη τη χώρα. Και σας πληροφορώ ότι, για να µεταβεί κλιµάκιο, χρειάζεται η υπογραφή τού
παρέδρου του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ΑΔΑΕ είναι δέσµια.
Έχουµε µια ανεξάρτητη αρχή κατά το Σύνταγµα, αλλά την
έχουµε δεµένη χειροπόδαρα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Δε θα παρέµβω άλλο, διότι αδικώ και συναδέλφους που περι-
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µένουν να µιλήσουν. Συγγνώµη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ωστόσο, όµως, ελπίζω ότι θα µου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τη
δική µου φράση, γιατί µε ξέρετε πολλά χρόνια, κύριε Πρόεδρε,
και ξέρετε ότι δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έχουµε το ίδιο ελάττωµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Και αυτός ήταν ακριβώς και ο λόγος που δεν δέχθηκα την ερώτηση και τον έλεγχο του κ. Τσίπρα, γιατί σ’ αυτό στάθηκε. Σ’ αυτό
ακριβώς που είπατε τώρα.
Υπάρχει πλήρης και απόλυτος έλεγχος όσον αφορά τη δικαιοσύνη, δηλαδή τον εισαγγελέα που βρίσκεται και λειτουργεί στο
πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν υπήρξε όµως
έλεγχος από την ΑΔΑΕ. Και επιµένω. Και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται είτε είναι Πρόεδρος κόµµατος είτε και για εσάς, κύριε
Πρόεδρε, µε πολύ µεγάλη χαρά θα ζητήσω από τον Διοικητή της
ΕΥΠ, να σας ενηµερώσει αν θέλετε, σε οτιδήποτε. Έχω επίσης
δηλώσει επανειληµµένα, ότι τόσο ο κ. Μπίκας, ο Διοικητής της
ΕΥΠ, όσο και εγώ προσωπικά, είµαστε στη διάθεση της Βουλής
και της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Εκείνο όµως που δε δέχοµαι σε καµµία περίπτωση,
είναι να ερµηνεύεται –λέτε εσείς- να ακούν κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, και εν πάση περιπτώσει να δηµιουργείται η εντύπωση ότι
η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, επί των ηµερών που έχουµε
εµείς την πολιτική ευθύνη αυτού του Υπουργείου, λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Αυτό δεν το δέχοµαι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχω την τιµή να ενηµερώσω το Σώµα ότι η συνάδελφος, κ. Ελένη Κουντουρά, ζητεί
ολιγοήµερη άδεια απουσίας της στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Αχαΐας, κ.
Μαρία Κυριακοπούλου.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά τα τόσα ενδιαφέροντα θα πάµε λίγο στα πεζά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήδη σε διεθνές επίπεδο µε πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού έχουν ληφθεί
σειρά µέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα. Πρωταρχικό µέληµα ήταν και είναι βεβαίως η προστασία της ανθρώπινης ζωής.
Παράλληλα, όµως, αναδείχθηκε και το πρόβληµα της ρύπανσης,
καθώς άρχισε αυτή να αυξάνεται µέσα από την ποσότητα πετρελαίου που µεταφέρεται διά µέσου της θάλασσας.
Η έκχυση πετρελαίου στη θάλασσα είναι µια από τις χειρότερες µορφές ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων. Κάθε χρόνο ενάµιση δισεκατοµµύριο τόνοι αργού πετρελαίου µεταφέρονται διά
θαλάσσης, µε αποτέλεσµα περίπου τρία εκατοµµύρια τόνοι να
χύνονται στη θάλασσα. Μόνο στο χώρο του Αιγαίου διακινείται
ετησίως, ποσότητα αργού πετρελαίου µεγαλύτερη από εξήντα
πέντε εκατοµµύρια τόνους, ενώ στο σύνολό της, η Μεσόγειος
είναι µια από τις µεγαλύτερες οδούς διακίνησης πετρελαίου παγκοσµίως.
Συγκεκριµένα υπολογίζεται ότι στη Μεσόγειο διακινούνται
τριακόσια εξήντα έως τριακόσια εβδοµήντα εκατοµµύρια τόνοι
κάθε χρόνο, δηλαδή περίπου το 20%-25% της θαλάσσιας µεταφοράς πετρελαίου.
Το πετρέλαιο που χύνεται στη θάλασσα, λόγω ναυτικών ατυχηµάτων, αποτελεί βασικό παράγοντα µόλυνσης. Αρκεί να σας
πω ότι από ένα και µόνο ναυτικό ατύχηµα, του Torrey Canyon
το 1967, χύθηκαν στη θάλασσα εκατόν είκοσι χιλιάδες τόνοι.
Το µέγεθος του κινδύνου και την ανάγκη ανάληψης δράσης
έχει αντιληφθεί βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει γίνει
επίσης αντιληπτό ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας είναι ζήτηµα
διασυνοριακό και απαιτεί συλλογική αντιµετώπιση και υιοθέτηση
κοινών στόχων και πρακτικών. Με την πάροδο µάλιστα των χρόνων υιοθετούνται όλο και περισσότερα µέτρα ασφαλείας και τα
σοβαρά ναυτικά ατυχήµατα έχουν µειωθεί.
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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για την ασφάλεια στη θάλασσα στην περιοχή της Μεσογείου και
της Μαύρης Θάλασσας, ο αριθµός των ατυχηµάτων αυξήθηκε
µεν κατά 27% το 2010, χωρίς όµως να συµβεί κάποιο πολύ σοβαρό ατύχηµα µε πολλούς νεκρούς ή τεράστια περιβαλλοντική
καταστροφή.
Στις ελληνικές, µάλιστα, θάλασσες παρουσιάστηκε σηµαντική
µείωση του αριθµού των ναυτικών ατυχηµάτων κατά 24% σε σύγκριση µε το 2009 και κατά 45% σε σύγκριση µε το 2008, παρ’ όλο
που στο Αιγαίο κινείται πολύ µεγάλος αριθµός πλοίων και παραδοσιακά εµφανίζει τη µεγαλύτερη συγκέντρωση ατυχηµάτων σε
σύγκριση µε τις άλλες ευρωπαϊκές θάλασσες.
Απαιτείται, βέβαια, συνεχής επαγρύπνηση και όχι αδράνεια ή
και εφησυχασµός. Όσο, µάλιστα, µεγαλώνει ο παγκόσµιος στόλος, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ατυχηµάτων, άρα και η ανάγκη
λήψης προληπτικών µέτρων. Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορευµάτων παγκοσµίως διακινείται διά µέσου των θαλασσών και
µάλιστα το 30% του παγκόσµιου όγκου µεταφορών µε πλοίο
διέρχεται από τη Μεσόγειο.
Είναι, λοιπόν, κοινό χρέος των κρατών και ζήτηµα µεγάλης σηµασίας για τα ευρωπαϊκά κράτη η συνεργασία για τη διασφάλιση
των θαλασσίων αυτών µεταφορών, οι οποίες έχουν το δεύτερο
υψηλότερο βαθµό κινδύνου µετά τις αεροπορικές µεταφορές µε
υψηλό κόστος το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
Τα αίτια των ναυτικών ατυχηµάτων ποικίλουν. Το 80% οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, σε λανθασµένους χειρισµούς,
σε πληµµελή τήρηση όρων ασφαλείας, σε απροσεξίες κατά τις
φορτοεκφορτώσεις, σε λανθασµένη τοποθέτηση φορτίου, σε ελλιπή συντήρηση των πλοίων, αλλά και σε καιρικά φαινόµενα, συγκρούσεις, προσαράξεις, πυρκαγιές. Σπανίως, βέβαια το αίτιο σε
ένα ναυτικό ατύχηµα είναι ένας και µοναδικός παράγοντας. Είναι
γεγονός ότι για να κατανοηθούν οι παράγοντες πρόκλησης των
ατυχηµάτων είναι βασικό να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων
µε τα ναυτικά ατυχήµατα, ώστε να είναι εφικτή η επιστηµονική
ανάλυση και η εξαγωγή τεκµηριωµένων συµπερασµάτων.
Με την ενσωµάτωση της οδηγίας 59/2002 αναλάβαµε την υποχρέωση τεχνικής διερεύνησης των ναυτικών ατυχηµάτων και
συµβάντων -υποχρέωση που έχουµε και βάσει της διεθνούς συµβάσεως της SOLAS- καθώς και άµεσης δηµοσίευσης των πορισµάτων, όπως οφείλουν να πράττουν και οι λοιπές ευρωπαϊκές
χώρες. Στην πράξη, όµως, κάθε χώρα ακολούθησε δική της τακτική, διαφορετικές µεθόδους διερεύνησης, µε αποτέλεσµα
πολλά πορίσµατα να µην δηµοσιεύονται, ενώ άλλα να έχουν σηµαντικές ελλείψεις.
Με την οδηγία που καλούµαστε σήµερα να ενσωµατώσουµε,
αναλαµβάνουµε την υποχρέωση διερεύνησης των ατυχηµάτων
αυτών όχι για την απόδοση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών
και την επιδίκαση αποζηµιώσεων, αλλά µε σκοπό να διαπιστωθούν τα αίτια, ώστε να ληφθούν µέτρα για την έγκαιρη πρόληψη
και αποφυγή παρόµοιων ατυχηµάτων στο µέλλον.
Στόχος, δηλαδή, είναι να εφαρµοστεί από όλα τα κράτη-µέλη
µια µέθοδος τεχνικής διερεύνησης, προσανατολισµένη στην εύρεση των αιτιών του ατυχήµατος, ώστε µε βάση τα πορίσµατα
των ερευνών να υιοθετηθούν και τα κατάλληλα υψηλά πρότυπα
ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, που θα εφαρµόζονται µε τρόπο καθολικό και οµοιόµορφο.
Βασικές τοµές, λοιπόν, για την υλοποίηση του σκοπού της
οδηγίας είναι:
Πρώτον, η σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανεξάρτητη από τους φορείς που απασχολούνται µε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τη λειτουργία των
λιµένων και την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας µε προϊστάµενο µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ώστε να διασφαλίζεται στο ακέραιο η αµεροληψία των ερευνών.
Δεύτερον, η µόνιµη συνεργασία µε τις αντίστοιχες αρχές των
άλλων κρατών-µελών, µε δυνατότητα χρησιµοποίησης από κοινού εγκαταστάσεων εξοπλισµού και εµπειρογνωµόνων.
Τρίτον, η δηµιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρµας ναυτικών ατυχηµάτων, µιας κοινής δηλαδή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων
για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
Τέταρτον, η υποχρέωση της ελληνικής υπηρεσίας διερεύνησης ναυτικών ατυχηµάτων και συµβάντων να αναρτά στο διαδί-
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κτυο την έκθεση που συντάσσει και µάλιστα σε προθεσµία δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος.
Πρόκειται για δράσεις προληπτικές που θα συµβάλουν στη
γρήγορη αναγνώριση και σαφέστερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν ουσιωδώς τη θαλάσσια ασφάλεια, έτσι
ώστε να αποτραπούν ατυχήµατα στο µέλλον µε την ανάπτυξη
κατάλληλων δράσεων, τη λήψη νέων µέτρων ασφαλείας, αλλά
και την προώθηση της σωστής εφαρµογής των ήδη υπαρχόντων
κανόνων.
Με το σηµερινό, λοιπόν, νοµοσχέδιο, πέραν του ότι εκπληρώνουµε την υποχρέωση µας για ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας, θέτουµε τις βάσεις ώστε να προωθηθεί µέσω της συνεργασίας η ασφαλής περιβαλλοντικά ορθή και βιώσιµη ναυτιλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θεωρώ ότι η διάταξη του άρθρου 28, όπως τροποποιήθηκε και από τον Υπουργό,
για τη σύναψη συµβάσεων µε διαπραγµάτευση καλύπτει µια επιτακτική ανάγκη της διαχείρισης του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης, της σίτισης, της στέγασης, της υγιεινής και της
επιστροφής των λαθροµεταναστών στην πατρίδα τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας για λιγότερο από ένα
λεπτό.
Η άµεση σύσταση και λειτουργία των κέντρων είναι µεγίστης
σηµασίας. Εφόσον εξασφαλίσουµε ότι θα τηρηθούν οι όροι της
νοµιµότητας και της διαφάνειας, δεν πιστεύω να έχει κάποιος αντίρρηση να επισπεύσουµε τη διαδικασία.
Αυτό είναι ένα φλέγον ζήτηµα για ορισµένες πόλεις και περιοχές που βιώνουν έντονα το πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης.
Μια τέτοια πόλη είναι και η Πάτρα που το λιµάνι της αποτελεί
πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη, µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται
πολλές εκατοντάδες λαθροµετανάστες.
Όσο, λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλεψη και κατάλληλη υποδοµή
για την υποδοχή των ανθρώπων αυτών, για τον υγειονοµικό τους
έλεγχο, τη µέριµνα για τις ευάλωτες οµάδες και την οργανωµένη
επιστροφή τους στην πατρίδα, οι επιπτώσεις είναι τεράστιες,
τόσο για τους Έλληνες πολίτες, όσο και για τους ίδιους τους λαθροµετανάστες.
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, τόσο µε τη συγκεκριµένη διάταξη, όσο και µε τη γενικότερη µεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί, επιχειρεί να
αντιµετωπίσει συντονισµένα για πρώτη φορά -θα λέγαµε- το µεγάλο πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης.
Κύριε Υπουργέ, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας προτείνω
µια βελτίωση στο άρθρο 10, παράγραφος 4, όσον αφορά τις
προσλήψεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Στην αρχή της παραγράφου –ελπίζω ότι κάποιος θα το παρακολουθεί- αναφέρεται ότι η πρόσληψη των πολιτικών υπαλλήλων
στην ΕΥΠ γίνεται µε µεικτό σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων,
µόρια και αξιολόγηση ειδικότερων προσόντων τους από Έλληνες
πολίτες, που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι καλύτερη διατύπωση είναι: «Πρώτον …από
Έλληνες πολίτες» -αυτό εξυπακούεται- «…καθώς και όσους απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν
από την προκήρυξη του διαγωνισµού και όχι πριν από την ηµεροµηνία διορισµού τους», διότι αυτό θα αποτελεί –υποθέτω- προϋπόθεση για το διορισµό των ανθρώπων αυτών στην Υπηρεσία.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι επιβάλλεται να κάνετε αυτήν τη
διόρθωση. Θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό να το διορθώσετε, διότι
το αν κάποιος έχει την ελληνική ιθαγένεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση των όρων της προκήρυξης και εποµένως της απόφασης
του διορισµού του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Αυτό προκύπτει και από σχετικό προεδρικό διάταγµα.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, δεν προκύπτει από εδώ όµως,
κύριε Υπουργέ, από τη διάταξή σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Θα διορθωθεί αυτό.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βου-
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λευτής της Νέας Δηµοκρατίας στο Νοµό Χίου κ. Κωνσταντίνος
Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε η Ευρώπη είναι µια παγκόσµια ναυτιλιακή υπερδύναµη. Είναι κυρίαρχη στα µερίδια αγοράς
και στην καινοτόµο τεχνολογία. Επενδύει σκέψη και χρήµα στην
προσπάθεια να διαµορφώσει µια ναυτιλιακή πολιτική που να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.
Τους ίδιους ακριβώς λόγους και ακόµη περισσότερους έχει
και η χώρα µας που η σηµαία της είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και πέµπτη στον κόσµο. Ωστόσο, ο ελληνόκτητος στόλος
είναι νηολογηµένος σε πάνω από σαράντα περίπου σηµαίες, γεγονός που δείχνει ότι δεν έχουµε κατορθώσει να καταστήσουµε
την ελληνική σηµαία ελκυστική. Παρ’ όλα αυτά, οι Έλληνες κυριαρχούν διεθνώς, ελέγχουν σηµαντικό ποσοστό της παγκόσµιας
χωρητικότητας, το 15% περίπου, καθώς και των παγκόσµιων θαλάσσιων µεταφορών, το 20% περίπου.
Στο πλαίσιο αυτό, της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας
της ζωής και του περιβάλλοντος, εντάσσεται και το πλέγµα οδηγιών που συζητάµε σήµερα.
Στο παρελθόν, η αξιοσύνη των Ελλήνων ναυτικών είχε κατορθώσει, παρά τα ελάχιστα τεχνικά µέσα της εποχής, να αποτρέψει, πολλές φορές θαλάσσια ατυχήµατα. Όµως, αυτό δεν ισχύει
σήµερα και δεν πρέπει να µείνουµε σε αυτό, όσο και να παραµένει η αξιοσύνη.
Το ζήτηµα της ασφάλειας µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί συνάδει µε την εµβέλεια που έχει η ελληνική εµπορική ναυτιλία,
όπως προανέφερα. Είναι γνωστό ότι η αρχική συζήτηση για τα
θέµατα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ξεκίνησε
µε το ναυάγιο του πετρελαιοφόρου «ERIKA», που έδωσε το
όνοµά του στο πρώτο και στο δεύτερο πακέτο. Τώρα συζητάµε
το τρίτο πακέτο, το οποίο αποτελείται από δύο κανονισµούς και
έξι οδηγίες.
Πριν περάσω στην οδηγία 18, θα ήθελα να πω ότι η τροποποίηση της οδηγίας 59/2002 που επίσης συζητάµε σήµερα, για τη
δηµιουργία ενός κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης κυκλοφορίας των πλοίων, ξεκίνησε το 1997 από τον IΜO. Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα είχαµε χρηµατοδοτήσει τα συστήµατα
VTMS από το πρόγραµµα Interreg –ίσως οι συνεργάτες σας κύριε
Υπουργέ να το ξέρουν και να µας πουν περισσότερα. Από ό,τι
θυµάµαι τότε, υπήρχαν και κάποια προβλήµατα µε το διαγωνισµό. Εύχοµαι και ελπίζω αυτά τα συστήµατα να έχουν παραληφθεί και να λειτουργούν.
Έρχοµαι τώρα στην οδηγία 18 του 2009, σχετικά µε τις αρχές
διερεύνησης των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών. Κατ’ αρχάς, η οδηγία υποχρεώνει στον καθορισµό ενός
αρµοδίου εθνικού φορέα για τα ατυχήµατα, την υπηρεσία που
δηµιουργείται για τη διερεύνηση ναυτικών ατυχηµάτων, η οποία
κακώς, κατά τη γνώµη µας –το ανέφερε και ο εισηγητής µαςυπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, γιατί να είναι επισπεύδον Υπουργείο το δικό σας; Επειδή σε σας υπάγεται το Λιµενικό Σώµα; Θα
µπορούσε κάλλιστα…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Γιατί κύριε συνάδελφε, να είναι το Υπουργείο Μεταφορών;
Απαντήστε µου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα σας απαντήσω.
Η οδηγία αφορά δύο πράγµατα: Την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Με
αυτήν την έννοια θα σας έλεγα ότι θα µπορούσε και το ΥΠΕΚΑ
να είναι επισπεύδον Υπουργείο. Θέλω απλώς να πω ότι η τριχοτόµηση…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Μου απαντήσατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σας απάντησα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα σας απαντήσω λίγο
πιο ιδιαίτερα και να µε συγχωρήσετε γι’ αυτό. Σας θυµίζω ότι τη
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διερεύνηση του ατυχήµατος του «ΣΑΜΙΝΑ» πριν από πολλά χρόνια την είχε αναλάβει το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Ποιος
λοιπόν πλέον είναι ο κατάλληλος φορέας για να αναλάβει τα θαλάσσια ατυχήµατα; Όµως εδώ ότι έτυχε να είστε εσείς ο επισπεύδων, ακριβώς επειδή το Λιµενικό Σώµα υπάγεται, κακώς
κατά τη γνώµη µας, στο δικό σας Υπουργείο. Το γεγονός της τριχοτόµησης του πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας αποδεικνύεται και από τα στελέχη που σήµερα βρίσκονται µαζί σας και
σας υποστηρίζουν στο Κοινοβούλιο. Είναι πάνω από δέκα άτοµα.
Φαντάζοµαι ότι προέρχονται από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, από το πρώην Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και ενδεχοµένως και από το Υπουργείο Οικονοµίας. Εάν δεν είχε διαλυθεί
το Υπουργείο θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγµατα.
Τέλος πάντων. Έρχοµαι στο θέµα µας. Η οδηγία αυτή κορυφώνει µια προσπάθεια να συνδυαστούν όλα τα σύγχρονα µέσα,
ηλεκτρονικά µέσα εντοπισµού, δορυφορική υποβοήθηση στην
πλοήγηση, ακόµα και το ανάλογο των µαύρων κουτιών που έχουν
τα αεροπλάνα, ώστε να καταγραφούν όλες οι αιτίες και όλες οι
συνθήκες των ατυχηµάτων και να αντλούνται συµπεράσµατα
ώστε να µην επαναλαµβάνονται τα λάθη. Αυτή είναι δηλαδή η
αξία της οδηγίας.
Όσον αφορά στα ελληνικά χωρικά ύδατα στα οποία αναφέρθηκε και η προλαλήσασα συνάδελφος, θέλω να καταθέσω ένα
χάρτη στα Πρακτικά, που περιλαµβάνεται στην έκθεση ατυχηµάτων για το 2010 της European Maritime Safety Agency, στον
οποίο φαίνεται ότι στην περιοχή µας συνδυάζονται καθηµερινά
η τοπική ακτοπλοΐα για την επικοινωνία µε τα νησιά, η εποχική
αναψυχή και τα τουριστικά σκάφη καθώς και σηµαντικοί διεθνείς
δίαυλοι της ποντοπόρου ναυτιλίας. Γι’ αυτούς τους λόγους
έχουµε ακόµη µεγαλύτερη υποχρέωση να ελαχιστοποιήσουµε
την πιθανότητα ατυχηµάτων. Διότι η προστασία της ζωής, όπως
είπα και πριν είναι κορυφαία προτεραιότητα. Η προστασία του
περιβάλλοντος στο Αιγαίο είναι επίσης κορυφαία προτεραιότητα,
όπως και η αποφυγή διεθνούς δυσφήµισης του τουρισµού µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω επίσης να πω ότι το Λιµενικό Σώµα έχει κάνει πολύ καλή
δουλειά και αυτό φαίνεται και στην προετοιµασία του νοµοσχεδίου, αλλά και στη διαβούλευση που έκανε µε φορείς εγνωσµένου κύρους, όπως ο φορέας της Μεγάλης Βρετανίας, ώστε να
χρησιµοποιούµε κι εµείς τα πρότυπα που εφαρµόζει αυτός ο φορέας για τη διερεύνηση των ατυχηµάτων.
Θα ήταν βέβαια πολύ σηµαντικό για την Ελλάδα που κυριαρχεί
στον παγκόσµιο ναυτιλιακό κλάδο να είχε ένα δικό της φορέα µε
την ίδια φήµη που έχει ο αντίστοιχος της Μεγάλης Βρετανίας.
Ελπίζω και εύχοµαι η νέα υπηρεσία που δηµιουργείται να µπορέσει να αναδειχθεί διεθνώς. Το έχουµε ανάγκη όχι µόνο πρακτικά, αλλά και ηθικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και µε την ευκαιρία, να πω ότι µετά από δύο χρόνια πειραµατισµών στο θέµα της εµπορικής ναυτιλίας, πρέπει επιτέλους να
παραδεχθούµε όλοι ότι το περιθώριο λαθών δεν υπάρχει πια,
έχει εξαντληθεί. Η χώρα χάνει µονίµως ευκαιρίες, ενώ τα προβλήµατα παραµένουν. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σηµαίας ελαττώνεται. Η εκπροσώπηση στους διεθνείς οργανισµούς
είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η ακτοπλοΐα βρίσκεται στο κόκκινο. Η
λιµενική πολιτική υπάρχει µόνο στα χαρτιά και άλλα πολλά ιδιαίτερα δυσάρεστα.
Ένα τελευταίο δείγµα αποτελεί το φιάσκο –ας µου επιτραπεί
ο χαρακτηρισµός στο θέµα της ασφάλειας στα πλοία. Κάνατε µια
διαβούλευση ενός σχεδίου νόµου δεκαπέντε περίπου σηµείων,
το οποίο απερρίφθη συλλήβδην από τη ναυτιλιακή κοινότητα, ως
ανεφάρµοστο.
Αντίστοιχα υπάρχουν ζητήµατα που δεν αφορούν µόνο στο
δικό σας Υπουργείο, όπως της ναυτικής εκπαίδευσης. Είναι µεγάλος ο αριθµός των παραδειγµάτων που δείχνουν ότι η προηγούµενη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν είχε αντιληφθεί πόσο
κρίσιµος είναι ο τοµέας της ναυτιλίας για τη χώρα µας. Ένας το-
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µέας που φέρνει κατ’ ελάχιστον 14 δισεκατοµµύρια δολάρια το
χρόνο, σε περιόδους κρίσης και πάνω από 20 δισεκατοµµύρια το
χρόνο, όταν ο κλάδος πηγαίνει καλά.
Εµείς αναγνωρίζουµε αυτήν την προσφορά. Αναγνωρίζουµε
το όφελος για την οικονοµία. Την ευκαιρία για απασχόληση. Και
βέβαια, πέρα απ’ όλα αυτά, η Ναυτιλία, προσδίδει κύρος στη διεθνή παρουσία της χώρας µας.
Αυτό δεν αποτελεί συναισθηµατισµό, κύριε Υπουργέ, ούτε
ανάγκη για εθνική ανάταση. Το να βλέπει κάποιος στα πλοία µας
να κυµατίζει η ελληνική σηµαία σε όλο τον κόσµο, είναι η εξωστρέφειά µας και αυτή πρέπει να τη διαφυλάξουµε και να την
προστατεύσουµε. Πώς θα γίνει αυτό; Με την οργάνωση ενός συστήµατος παροχής υπηρεσιών προς το πλοίο, µε την ανόρθωση
ακόµα της ελληνικής επισκευαστικής βιοµηχανίας, µε τη βελτίωση της Δηµόσιας Διοίκησης την ανασύσταση του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας, µε πληρότητα αρµοδιοτήτων και βέβαια
µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του εθνικού νηολογίου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Επιτρέψτε µου αυτή τη µονόλεπτη διακοπή, αγαπητοί συνάδελφοι.
Κατ’ αρχάς να διευκρινίσω στο συνάδελφο που µόλις κατήλθε
του Βήµατος, ότι το πλήθος των συνεργατών που είδατε και σχολιάσατε, κύριε συνάδελφε, δεν έχει καµµία σχέση µε την επιχειρηµατολογία που αναπτύξατε, παρά µόνο µε το γεγονός ότι
υπάρχουν στο νοµοσχέδιο αρκετές τροπολογίες και άλλων
Υπουργείων και πρέπει να υπάρχει µια αντίστοιχη παρουσία και
υποστήριξη.
Σε ό,τι αφορά δε, την αγωνία σας για την τύχη του σχεδίου
νόµου για την πειρατεία, θέλω να σας καθησυχάσω. Σε λίγες
εβδοµάδες σε αυτήν την Αίθουσα ελπίζω ότι θα ξαναµιλήσετε
στη συζήτηση του σχεδίου νόµου, του οποίου ολοκληρώθηκε η
διαδικασία κατάρτισης και µε τις απόψεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας χθες και αναρτάται για δηµόσια
διαβούλευση τη Δευτέρα και παίρνει το δρόµο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας ολοκλήρωσής του. Ούτε απερρίφθη ούτε σε
καµµία περίπτωση αποσύρεται από την Κυβέρνηση αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Βουλευτής στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών. Ας τα θυµίζουµε για καλό και για κακό, εκλογές έρχονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε,
για εκλογές πάµε, οπότε καλό είναι να θυµίζετε τις περιφέρειες.
Ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κολοκοτρώνης, µε πολλή ενάργεια παρέθεσε τις θέσεις του ΛΑΟΣ
και επεσήµανε πολύ σωστά ότι το 90% του παγκόσµιου εµπορίου
διενεργείται σήµερα από τη ναυτιλία. Δηλαδή σ’ αυτόν τον τοµέα
είµαστε πρώτοι στον κόσµο.
Είναι γνωστό ότι πάνω από τα µισά κοινοτικά πλοία είναι ελληνόκτητα ενώ σχεδόν ένα στα πέντε πλοία που ταξιδεύουν σήµερα
σε όλον τον πλανήτη είναι ελληνικής ιδιοκτησίας. Επίσης, σ’ αυτό
το εντυπωσιακό νούµερο µπορούν να προστεθούν και τα πλοία
που κατέχουν πλοιοκτήτες µε κυπριακή υπηκοότητα, οι οποίοι
επίσης είναι Έλληνες, όπως άλλωστε Έλληνες είναι και όλοι οι
Κύπριοι.
Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον τοµέα δεν έχουµε ένα αυτοτελές Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως δεν έχουµε και Υπουργείο Τουρισµού, όπως δεν έχουµε και Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης,
όπως έχει καταργηθεί και το Υπουργείο Αιγαίου. Αλλά έχουµε
δύο Υπουργεία Εσωτερικών: το Εσωτερικών και το Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν ξέρω
τι άλλο, λες και χρειαζόµαστε δύο Υπουργεία Εσωτερικών!
Ενώ, λοιπόν, δεν έχουµε τα απαραίτητα Υπουργεία για τη λειτουργία της οικονοµίας, δηµιουργούµε και νέες υπηρεσίες, όπως
την Ειδική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων, η
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οποία είδα από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι θα έχει εφάπαξ κόστος 50.000 ευρώ και άλλες 234.000
ευρώ για έξοδα αποστολής, λειτουργικά έξοδα κ.λπ..
Θα καταθέσω στα Πρακτικά το απόσπασµα της έκθεσης του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και επισηµαίνω την πάγια
άποψη του ΛΑΟΣ, αλλά και τη δική µου προσωπική θέση, ότι πρέπει να αποφεύγονται νέες κρατικές δαπάνες και δηµιουργία νέων
κρατικών υπηρεσιών, ιδίως σε περιόδους δυσπραγίας, όπως
είναι η σηµερινή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η υπηρεσία αυτή, όπως είδα στο άρθρο 5, θα ασχολείται µε
τα ατυχήµατα στα οποία εµπλέκονται πλοία µε ελληνική σηµαία.
Δηλαδή, αν υπάρξει ένα ατύχηµα αίφνης, στη Χαβάη ή στον Ειρηνικό Ωκεανό, χίλια χιλιόµετρα µακριά από τις ακτές της Ιαπωνίας, θα πρέπει αυτή η υπηρεσία να ασχοληθεί παίρνοντας
συνεντεύξεις.
Στην επιτροπή έγινε εκτεταµένη συζήτηση στη δεύτερη ανάγνωση για το ζήτηµα της «FRONTEX», δηλαδή του φράχτη στον
Έβρο για τη διαχείριση των δύο εκατοµµυρίων λαθροµεταναστών που έχουν µπουκάρει µε το «έτσι θέλω» στην Ελλάδα –µε
τσαµπουκά, δηλαδή- και ακούστηκε ότι έχουµε ευθύνη όλοι και
ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα. Αυτό ούτε ακριβές είναι, ούτε δίκαιο. Δεν έχουµε όλοι ευθύνη, ούτε όλο το πολιτικό σύστηµα. Κάποιοι εδώ και δέκα χρόνια προειδοποιούσαν και λοιδορούνταν ή
βρίζονταν ως ακραίοι, ρατσιστές και µε όλες αυτές τις µπαρούφες και σήµερα φτιάχνετε φράκτες.
Εµείς, λοιπόν, προειδοποιούσαµε, ενώ κάποιοι άλλοι –όλοι
εσείς οι υπόλοιποι, και η Δεξιά και το Κέντρο και η Αριστερά µε
όλες τις εκφάνσεις της- σπρώχνατε το πρόβληµα κάτω από το
χαλί. Και όχι µόνο αυτό, αλλά και οι κυβερνήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ήταν διεκδικητικές, γι’ αυτό και όποιος
«πράσινος» ή «γαλάζιος» Υπουργός πήγαινε στο Συµβούλιο
Υπουργών έµπαινε στο στόχαστρο. Ενώ αν λέγαµε ότι η Ελλάδα
έχει γίνει πάρκινγκ λαθροµεταναστών και η ελληνική κοινωνία τα
έχει κυριολεκτικά «τινάξει» από την ανεργία και την εγκληµατικότητα, θα αποκοµίζαµε κάτι. Τουλάχιστον δεν θα µας πίεζαν για
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης λαθροµεταναστών.
Εσείς αντίθετα –η εκάστοτε εξουσία- θα τους πιέζατε για να
µη µας δίνουν µόνο 30 λεπτά του ευρώ ανά λαθροµετανάστη από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων. Η Σουηδία παίρνει 7 φορές
παραπάνω. Γιατί; Τι σχέση έχει η λαθροµετανάστευση που
«τρώει στο κεφάλι» η Σουηδία σε σχέση µε αυτόν τον όγκο που
έχουµε υποστεί εµείς τα τελευταία είκοσι χρόνια;
Θα είχατε, επίσης, πετύχει –λέγοντας «εσείς», εννοώ τα δύο
κόµµατα που έχετε ασκήσει εξουσία- να πάρουν και κανένα εκατοµµύριο λαθροµεταναστών στις υπόλοιπες προηγµένες χώρες
που είναι και πλούσιες, και χρήµατα για να σταθµιστεί η χασούρα
για την ελληνική οικονοµία θα είχαµε αποκοµίσει και από τους
µπουκαδόρους, τους βιαστές, τους δολοφόνους και τους κλέφτες και όλα τα υπόλοιπα «µπουµπούκια» της εισαγόµενης εγκληµατικότητας που προστέθηκαν στα «µπουµπούκια» της
ηµεδαπής εγκληµατικότητας, θα είχαµε γλιτώσει.
Και η Σουηδέζα Επίτροπος κ. Μάλµστρεµ, αγαπητέ κύριε Παπουτσή και κύριε Όθωνα –που ξέρετε πόση εκτίµηση έχω και
στους δυο σας για την ηπιότητα σας και για το αποτύπωµα
ήθους που έχετε στο δηµόσιο βίο και επειδή το ανέφερε ο κ. Παπουτσής στην επιτροπή- δεν θα τολµούσε να πει ότι δεν χρηµατοδοτεί τον φράχτη στον Έβρο.
Γιατί ωραία είναι να είσαι αραχτή στη Στοκχόλµη ή στο Γκέτεµποργκ ή στο Μάλµε και να έχουν τα ζόρια οι πιεζόµενοι Έλληνες. Ωραία είναι αυτά που λέει η κ. Μάλµστρεµ, ρώτησε όµως,
τους Έλληνες που πένονται, τι ζόρια τραβάνε µε αυτούς τους
λαθροµετανάστες που έχουν µπουκάρει στην πατρίδα µας,
χωρίς να τους έχει καλέσει κανείς και έχουν κατσικωθεί εδώ πέρα
και δουλεύουν τα σχολεία µας, τα νοσοκοµεία µας και οι δηµόσιες υπηρεσίες και επιβαρύνεται ο Έλληνας και δεκάρα να µην
δίνουν;
Ωραία είναι αυτά που λέει η κ. Μάλµστρεµ από τη Σουηδία,
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που είναι αραχτή στις Βρυξέλλες στο πολυτελές γραφείο της.
Ούτε είδα την περίφηµη «FRONTEX» –η οποία παρεµπίπτοντος
εδρεύει, όπως διαπίστωσα ιδίοις όµµασι, στο δωµάτιο 411 του
ξενοδοχείου «Εγνατία» στην Αλεξανδρούπολη- να ανακόπτει
αποτελεσµατικά το κύµα λαθροµεταναστών στον Έβρο. Εδώ
ένας λαθροµετανάστης µπουκάρει κάθε πέντε λεπτά µόνο από
την περιοχή του Έβρου, χώρια αυτοί που µπουκάρουν µε βάρκες
στο ανατολικό Αιγαίο.
Όσο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των λαθροµεταναστών
στη Σάµο και στον Έβρο, ας σταµατήσουµε πραγµατικά –και ας
το αποφασίσουµε όλοι- να φορτώνουµε σε κατοίκους ακριτικών
περιοχών και άλλα προβλήµατα. Τους φτάνουν όσα έχουµε.
Γιατί, δηλαδή; Οι παρίες της Ελλάδας είναι οι ακρίτες µας;
Ας κοιτάξουν να πάνε λαθροµετανάστες σε άλλες χώρες,
όπως στη Γερµανία ή τη Σλοβακία, που µας κάνει και τη δύσκολη
για τον EFSF. Δεν θέλει, λέει, να δείξει οικονοµική αλληλεγγύη
έναντι της Ελλάδος. Να πάνε, λοιπόν, περίπου πεντακόσιες χιλιάδες λαθροµετανάστες στη Σλοβακία, στο κέντρο της Μπρατισλάβα ή στο Βερολίνο, έξω από την Καγκελαρία της κ. Μέρκελ,
να µην ξέρουν τι να τους κάνουν, για δουν και αυτοί τη γλύκα.
Όσο γι’ αυτούς που έρχονται από την Τουρκία, η οποία δεν
εφαρµόζει τη Συµφωνία Επαναπροώθησης, ας παγώσουµε, επιτέλους, όλα τα ανοικτά κεφάλαια στις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις για την Τουρκία και τότε θα δείτε για πότε παίρνει το
µήνυµα. Τα παγώσαµε τα κεφάλαια; Είχαν κάποια κύρωση οι
Τούρκοι που δεν εφαρµόζουν τη Συµφωνία Επανεισδοχής;
Ας τολµήσουµε, λοιπόν, να πούµε ένα «όχι», να θέσουµε ένα
βέτο στους Τούρκους και στους υπολοίπους που µας προκαλούν
και ας εγκαταλείψουµε την πολιτική του κατευνασµού και της
υποχώρησης. Τη δοκιµάσαµε, µας στοίχισε ακριβά και µας έφερε
σε πολλαπλά αδιέξοδα. Ας πούµε ένα «όχι» και ας δείξουµε ότι
δεν είµαστε δεδοµένοι. Εξάλλου, στην Ελλάδα ταιριάζει να απαιτεί και όχι να επαιτεί!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω συµφωνήσει µε το νοµοσχέδιο. Δεν θα µπω σε άλλα ζητήµατα. Θέλω
µόνο να τοποθετηθώ στο θέµα της τροπολογίας που έχει αποτελέσει αντικείµενο έξω ευρύτατης συζήτησης µεταξύ των κοµµάτων και των εργαζοµένων της ΕΡΤ.
Έχουµε µία πρόταση που έχει υπογραφεί από πάρα πολλούς
συναδέλφους, όπως έχουµε και την υπουργική τροπολογία, η
οποία αναλύθηκε εδώ από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονοµικών κ. Βενιζέλο. Είναι σαφές ότι δεν είναι ταυτόσηµες.
Ωστόσο, οµολογώ ότι η τροπολογία του Αντιπροέδρου και της
Κυβέρνησης αντιµετωπίζει ή αν οι υπουργικές αποφάσεις είναι
όπως πρέπει, µπορεί να αντιµετωπίσει για την ακρίβεια –γιατί παραπέµπει σε υπουργικές αποφάσεις- µία σειρά από ζητήµατα
που τίθενται από πλευράς των εργαζοµένων της ΕΡΤ, ώστε και
να έχουν δίκαιες αµοιβές και να είναι αναγνωρισµένη η τεράστια
προσφορά που έχουν στη δηµόσια τηλεόραση.
Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η δηµόσια τηλεόραση που
έχει πληγεί από µία σειρά ίσως υποψιών, δηλώσεων, παρεµβάσεων που µπορεί να υπάρχουν και έτσι θα αποκατασταθεί αυτό
για το οποίο όλοι παλεύουµε, δηλαδή η δίκαιη αµοιβή και η δίκαιη αντιµετώπισή τους, προκειµένου να µπορέσουν να σταθούν
µέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Αν θέλετε, είναι και σωστό στη δηµόσια τηλεόραση -µια τηλεόραση που πρέπει να είναι µια ανεξάρτητη φωνή, να καλύπτει
όλα τα κόµµατα, όλες τις πολιτικές απόψεις, αλλά και όλα τα κινήµατα, θα έλεγα εγώ, που υπάρχουν µέσα στην ελληνική πολιτική ζωή- να υπάρχει ένα ρυθµισµένο εργασιακό καθεστώς, ένα
σταθερό και ασφαλές εργασιακό καθεστώς, τέτοιο που σήµερα,
δυστυχώς, δεν υπάρχει στον ευρύτερο ιδιωτικό χώρο.
Θα ήθελα να ακούσω και τη δική τους άποψη –ίσως έχουν
ακουστεί διάφορες απόψεις από τα σωµατεία- για να µπορέσουµε να επιλέξουµε τον τρόπο µε τον οποίο θα χειριστούµε το
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ζήτηµα. Έχουµε να επιλέξουµε µεταξύ µίας τροπολογίας την
οποία οι ίδιοι υπογράψαµε και που, βεβαίως, είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση –περί αυτού δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία- και µιας
κίνησης που κάνει η Κυβέρνηση και καλύπτει ένα µεγάλο µέρος
αυτής της ιστορίας.
Πρέπει λοιπόν να επιλέξουµε. Αυτή η επιλογή πρέπει να µας
απασχολήσει όλους στη συνέχεια της συζήτησης και να συµβουλευτούµε, αν θέλετε και τους ίδιους τους εργαζοµένους. Έχουµε
να επιλέξουµε µεταξύ του να ψηφίσουµε το βήµα που κάνει η Κυβέρνηση, να δούµε τις υπουργικές αποφάσεις για το κατά πόσο
θα καλύψουν, που µπορούν –αν ερµηνευτούν σωστά- να καλύψουν ένα µεγάλο µέρος του προβλήµατος και να συνεχίσουµε
την προσπάθεια για το υπόλοιπο. Αυτή είναι η µία τακτική.
Η δεύτερη τακτική είναι να πούµε ότι «όχι, δεν είναι αυτό που
µας καλύπτει και διεκδικούµε το όλον». Στη δεύτερη περίπτωση,
όµως, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι ο προηγούµενος νόµος
τρέχει –δεν είµαστε σε κενό- και άρα, θα αρχίσει να εφαρµόζεται
και το ενιαίο µισθολόγιο κατά την πιο δυσµενή για τους εργαζοµένους εκδοχή του στο χώρο της ΕΡΤ.
Έχουµε δηλαδή να επιλέξουµε µεταξύ του να πάρουµε ένα µεγάλο µέρος -που µπορεί να γίνει µεγαλύτερο, αν εφαρµοστούν
σωστά οι υπουργικές αποφάσεις- της τροπολογίας που καταθέσαµε και να συνεχίσουµε τον αγώνα για το υπόλοιπο –δεν τελείωσε η ζωή ούτε τα νοµοσχέδια- ή να πούµε ότι µένουµε στο
απόλυτο, δεν περνάει η τροπολογία που κατέθεσε η Κυβέρνηση
και εποµένως γυρίζουµε στο ενιαίο µισθολόγιο που θα εφαρµοστεί.
Δεν µπορούµε να το σταµατήσουµε εµείς εδώ. Είναι ψηφισµένος νόµος του κράτους.
Εγώ λέω, επειδή συνεχίζεται η συζήτηση, να το σκεφθούµε µε
το χέρι στην καρδιά για το ποιο είναι το πιο σωστό και ποιο είναι
εκείνο που εν πάση περιπτώσει εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο
τρόπο τους εργαζοµένους αυτήν τη στιγµή στο χώρο.
Όσο µε αφορά, θα κουβεντιάσω και πάλι µαζί τους. Περιέγραψα από του Βήµατος τις εναλλακτικές επιλογές που έχουµε
και τα προβλήµατα που έχει η κάθε επιλογή. Νοµίζω ότι χρειάζεται να συνεννοηθούµε µεταξύ µας -και απευθύνοµαι προς όλες
τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου- ώστε ό,τι και να κάνουµε να είναι
σωστό, να έχει προοπτική και να συνεχίζει την προσπάθεια για
το καλύτερο το οποίο όλοι θέλουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρωτόπαπα, εάν περάσει αυτή η διάταξη να επιφυλαχθεί η λειτουργία των συλλογικών
συµβάσεων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Βεβαίως, και αυτό µπορεί να γίνει.
Να περάσει το ένα κοµµάτι και να επιφυλαχθούµε ότι µπορεί να
περάσει και το άλλο στη συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, νέων παρεµβάσεων.
Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε πολύ καλά ότι το αφήνω ανοιχτό
µε την έννοια ότι συνεχίζεται έξω ο διάλογος µε τα σωµατεία.
Νοµίζω ότι και τα πολιτικά κόµµατα θα πρέπει να συνεχίσουν
αυτόν τον διάλογο και µέχρι το τέλος της σηµερινής συζήτησης
να επιλέξουµε τι είναι το σωστότερο να κάνουµε µε αυτές τις
εναλλακτικές λύσεις τις οποίες έχουµε µπροστά µας.
Σε κάθε περίπτωση θέλω απλώς να τονίσω ότι κάθε φορά δεν
πετυχαίνεις το 100%. Το να πετύχεις ένα µεγάλο µέρος προς
στην κατεύθυνση που θέλεις και να συνεχίσεις την προσπάθεια,
είναι κάτι που το έχουµε κάνει πάρα πολλές φορές µε πετυχηµένα αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αργύρης Ντινόπουλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε ποια σειρά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Του καταλόγου.
Ορίστε, κύριε Ντινόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία διλήµµατα βάζετε, κύριοι
του ΠΑΣΟΚ! Μετά την αναταραχή την οποία δηµιουργήσατε στη
δηµόσια τηλεόραση, έρχεστε τώρα και στους εργαζοµένους, οι
οποίοι είναι έξω, τους βάζετε το δίληµµα, «ή θα δεχτείτε αυτό
που σας το πετάξαµε τελευταία ώρα ή θα πάτε στο ενιαίο µισθολόγιο». Δηλαδή, ή θα πάρετε κατιτίς ή τα χάνετε όλα. Ωραία δι-
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λήµµατα!
Θυµίζουν λιγάκι τα διλήµµατα της τρόικας. «Δεν θα πάρετε την
έκτη δόση, εάν δεν κόψετε τους µισθούς και τις συντάξεις». Φαίνεται ότι έχετε ενστερνιστεί τη λογική της τρόικας.
Ας έρθουµε να δούµε όµως, κύριοι συνάδελφοι, για το αν είναι
τυχαία αυτή η επίθεση που δέχεται η δηµόσια τηλεόραση από
τον κ. Βενιζέλο. Πώς προέκυψε έτσι ξαφνικά; Πώς ξαφνικά ο κ.
Βενιζέλος θέλησε να µετατρέψει τους δηµοσιογράφους της δηµόσιας τηλεόρασης σε κρατικούς υπαλλήλους; Πώς ξαφνικά ο
κ. Βενιζέλος θέλει να καταργήσει τις συλλογικές συµβάσεις και
να δούµε –το είπε ο κ. Πρωτόπαπας- τις υπουργικές αποφάσεις.
Άρα, δηλαδή, η εκτελεστική εξουσία, οι Υπουργοί να αποφασίζουν για τον τρόπο που θα ενηµερώνεται η ελληνική κοινωνία
από τη δηµόσια τηλεόραση. Ωραία, θέλετε να κόψετε τον οµφάλιο λώρο, συγχαρητήρια!
Αυτά είναι, κύριοι, που προσπαθείτε να πράξετε. Γιατί το κάνετε όµως; Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Βενιζέλος προσπαθεί να καταπνίξει στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης κάθε δυνατότητα
ελεύθερης έκφρασης. Η κρατική τηλεόραση µπορεί να έχει διαχρονικά τις παθογένειές της και υπεύθυνοι είµαστε όλοι. Δεν έχει
όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι. Δεν έχει την εξάρτηση από
συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα.
Άρα το δηµόσιο αγαθό της ενηµέρωσης που θα πρέπει να αναλογιστείτε πόσο σηµαντικό είναι στις ηµέρες µας, πάτε να το εντάξετε και αυτό αν το θέλετε, στις υπουργικές αποφάσεις,
δηλαδή στη βούληση της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας.
Θα αποφασίζει, δηλαδή, ο Υπουργός των Οικονοµικών µαζί µε
τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, τον επί του Τύπου αρµόδιο
Υπουργό, ο οποίος –αν και καινούργιος- αναρωτιέµαι αν ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα οποία γίνονται σε αυτήν την Αίθουσα.
Πού είναι; Πού είναι; Μιλάµε, κύριοι συνάδελφοι, για τη δηµόσια
τηλεόραση. Μην το ξεχνάτε. Το επαναλαµβάνω.
O κ. Βενιζέλος, λοιπόν, έφερε τελευταία ώρα την τροπολογία,
την ίδια ώρα που έχει δώσει εντολή να σέρνουν τους εργαζοµένους της ΕΡΤ, δηµοσιογράφους και όλους τους άλλους στα δικαστήρια, για να κηρύξουν παράνοµες και καταχρηστικές τις
απεργίες τους. Την ίδια ώρα που εκκρεµεί η απόφαση των δικαστηρίων, εκκρεµεί και ο εκβιασµός που τους κάνετε µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα: «Ή δέχεστε το ξεροκόµµατο που σας πετάµε
ή ξαναγυρνάτε στο προηγούµενο καθεστώς». Συγχαρητήρια!
Γιατί, λοιπόν, γίνονται όλα αυτά; Θέλετε να καταπνίξετε –το
επαναλαµβάνω- κάθε ελεύθερη φωνή. Ακούστε. Καταργούνται
οι συλλογικές συµβάσεις και για τους δηµοσιογράφους της ΕΡΤ
θα µπορεί ο αρµόδιος Υπουργός µαζί µε τον Υπουργό Οικονοµικών να αποφασίζουν τις αµοιβές τους. Θα λέει, δηλαδή, ο εκάστοτε Υπουργός «µου κάνει αυτός ο δηµοσιογράφος; Θα τα λέει
καλά; Θα µε φωνάξει στην εκποµπή του; Άρα, λοιπόν, πλήρωσέ
τον, για να το κάνει µε τα λεφτά του ελληνικού λαού µέσα από
τη δηµόσια τηλεόραση». Αυτή είναι η νοοτροπία σας και αυτή
είναι η τακτική σας.
Δεν είναι τυχαίο, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι µόνο η ΕΡΤ.
Το έχουµε ξαναπεί από αυτήν εδώ την Αίθουσα. Χαίροµαι γιατί
ακούστηκαν και από πολλές πτέρυγες οι φωνές για την προσπάθεια και σε ανεξάρτητες εφηµερίδες, όπως είναι η «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», να ασκούνται πολιτικές επιρροές, έτσι ώστε να µην
µπορούν να δανειοδοτηθούν, παρά το γεγονός ότι πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις για να πάρουν το δάνειο το οποίο αιτούνται,
την ίδια ώρα που δίνετε άφεση αµαρτιών στους κυρίους εκείνους
που έφαγαν 800.000.000 ευρώ στην «PROTON BANK». Εκεί πέρα
δεν κάνετε τίποτα. Και για ένα δάνειο της τάξεως των 10.000.000
και 15.000.000 ευρώ για µια ιστορική εφηµερίδα ασκείτε πολιτικές επιρροές µην τυχόν το πάρει και δεν κλείσει.
Αυτή, λοιπόν, είναι η νοοτροπία σας. Αυτό στοχεύετε και αυτό
προσπαθείτε να κάνετε τώρα στην ΕΡΤ. Και αναρωτιέµαι σε ποια
ευρωπαϊκή χώρα, σε ποια δηµοκρατική χώρα η υπόθεση της ενηµέρωσης ως ενός κοινωνικού και δηµόσιου αγαθού γίνεται µε
αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να είναι έξω από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου οι δηµοσιογράφοι, να παζαρεύουν τροπολογίες της
τελευταίας στιγµής, να πρέπει να στείλουν τους δικηγόρους τους
στα δικαστήρια, για να δουν εάν η απόφαση που µε εντολή της
Κυβέρνησης έλαβε η Διοίκηση της ΕΡΤ –η οποία κάποια στιγµή
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πρέπει να αρθεί και αυτή στο ύψος των περιστάσεων- τους κηρύσσει παράνοµη και καταχρηστική την απεργία. Και έχετε δηµιουργήσει ένα τέτοιο κλίµα όχι απλώς οργής, όχι απλώς
αγανάκτησης, ένα κλίµα, που πραγµατικά εγώ όσα χρόνια –τέλος
πάντων- εργαζόµουν ως δηµοσιογράφος δεν το έχω ξανασυναντήσει.
Και όλα αυτά σε βάρος τίνος; Σε βάρος της δυνατότητας της
ελληνικής κοινωνίας να µπορεί να έχει µία αδέσµευτη και ελεύθερη πληροφόρηση µέσα από την κρατική τηλεόραση.
Κλείνω, κύριοι συνάδελφοι και σας λέω ότι αυτήν τη στιγµή,
στους καιρούς που ζούµε, η υπόθεση της ενηµέρωσης είναι µια
υπόθεση που αφορά όλους µας. Το έχω ξαναπεί από αυτό εδώ
το Βήµα. Μην αφήσουµε το µεγάλο αδελφό της ενηµέρωσης,
όποιον και αν προσπαθεί να διεκδικήσει αυτόν το ρόλο, µαζί µε
κάποια άλλα αδελφάκια, όχι µόνο να ποδηγετούν τον τρόπο µε
τον οποίο ο ελληνικός λαός µαθαίνει όσα γίνονται και εδώ πέρα
στο Κοινοβούλιο και γενικότερα, αλλά και να ασκήσουν επιρροή
πολλές φορές και στην ίδια τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Δεν µπορεί την ίδια στιγµή ορισµένοι να διατείνονται
ότι µπορούν όποτε θέλουν να ασκούν τις επιρροές αυτές.
Είναι ώρα να αρθούµε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχει µία τροπολογία, η οποία έχει µία διακοµµατική συναίνεση και
σε τελευταία ανάλυση, όπως είπαµε, αφορά στη δηµόσια τηλεόραση. Και αυτή είναι η τροπολογία η οποία πρέπει να περάσει
χωρίς εκβιασµούς, χωρίς την άσκηση ψευτοδιληµµάτων σε
βάρος των εργαζοµένων στην ΕΡΤ. Επαναλαµβάνω ότι το να
υπάρχει µία δηµόσια τηλεόραση είναι ένα κεκτηµένο της δηµοκρατίας! Αυτό το κεκτηµένο πρέπει εµείς να το διατηρήσουµε!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα κ. Νικόλαος Ζωίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν αντέχω στον πειρασµό να µη σχολιάσω όσα είπε ο µόλις κατελθών του Βήµατος εκλεκτός φίλος
και συνάδελφος κ. Ντινόπουλος.
Αγαπητέ κύριε Ντινόπουλε, δύο χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα
για να ξεχάσουµε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ήθελαν να ποδηγετήσουν την ενηµέρωση, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χειρίστηκαν ή
διαχειρίστηκαν τους εργαζοµένους στα κρατικά µέσα ενηµέρωσης. Δυστυχώς, είναι πάρα πολύ λίγος χρόνος για να ξεχάσουµε
συµπεριφορές προσώπων που τις έκρινε και το Κοινοβούλιο και
ο ελληνικός λαός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Θα έχετε εναντίον σας όλα τα µέσα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Κύριε Ιωαννίδη, είµαι απ’ αυτούς που
υπέγραψαν τη διακοµµατικά αποδεκτή τροπολογία, όπως ανέφερε ο κ. Ντινόπουλος προηγουµένως και, µάλιστα, ήµουν έκτος
στη σειρά στο κείµενο! Είµαι αυτός ο οποίος πιστεύει στο ρόλο
των κρατικών µέσων ενηµέρωσης. Είµαι ένας νησιώτης που στο
µεγαλύτερο µέρος της εκλογικής µου περιφέρειας δεν ακούγεται τίποτα άλλο πέραν της ΕΡΑ, της κρατικής ραδιοφωνίας. Είµαι
απ’ αυτούς που ως πολίτης βοµβαρδίζοµαι καθηµερινά από πληροφόρηση και παραπληροφόρηση που έχει στοχεύσεις και κέντρα εκπόρευσης αυτών των σκοπιµοτήτων που εκφράζει η
ενηµέρωση, όπως δυστυχώς την καταντήσαµε στη χώρα µας.
Εποµένως, θεωρώ ευαισθησία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών την κατάθεση της τροπολογίας που εκείνος έφερε. Μπορεί να βελτιωθεί. Μπορεί να καλύψει
ενδεχοµένως και άλλες κατηγορίες εργαζοµένων στα µέσα ενηµέρωσης. Ας το δούµε έτσι. Δεν πρέπει, όµως, να ρίχνουµε το
λίθο του αναθέµατος σε ανθρώπους που προσπαθούν να διασφαλίσουν τα κεκτηµένα των εργαζοµένων και τη λειτουργία των
κρατικών µέσων ενηµέρωσης έξω από επιρροές, έτσι όπως τις
περιέγραψε ο µόλις κατελθών του Βήµατος συνάδελφος.
Κύριε Υπουργέ, στο θολό και επισφαλές πολιτικά τοπίο που
διαβιούµε όλοι µας σήµερα, ίσως κάποιοι να θεωρούν πολυτέλεια να συζητούµε την εναρµόνιση του εθνικού µας δικαίου µε
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τον καθορισµό των θεµελιωδών
αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα
των θαλασσίων µεταφορών. Όµως, είναι και µία απόδειξη ότι η
Ελλάδα, µία χώρα µε ναυτική παράδοση, µία χώρα όπου η ναυ-
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τιλία δεν είναι απλά πυλώνας οικονοµικής ανάπτυξης αλλά είναι
και τρόπος ζωής, έχει ευαισθησίες.
Κύριε Υπουργέ, αυτές οι ευαισθησίες εκφράζονται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο που έχει να κάνει και µε τους εργαζοµένους,
µε το περιβάλλον και µε το σύστηµα της ναυτιλίας στο σύνολό
του. Αυτές τις ευαισθησίες επιδεικνύουν µία κυβέρνηση, όπως
αυτή η Κυβέρνηση και ένας υπουργός, όπως ο παριστάµενος
Υπουργός που χαίροµαι να υποστηρίζω ως Βουλευτής, διότι
όντως θα πρέπει να καταλάβουµε κάποια στιγµή ότι δεν είµαστε
όλοι ίδιοι σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουµε όλοι ότι η ναυτιλία
αποτελεί τη µεγαλύτερη βιοµηχανία διαµετακόµισης σε παγκόσµιο επίπεδο, µεταφέροντας περισσότερο από το 90% του παγκοσµίου εµπορίου αποδοτικά και µε ασφάλεια. Τα πλοία σε
παγκόσµια κλίµακα υπόκεινται σε διαφορετικά νοµικά καθεστώτα. Εποµένως, η ανάγκη δηµιουργίας διεθνών προτύπων και
κανονιστικών µέτρων κοινής αποδοχής για τη ρύθµιση της ναυτιλίας έχει καταστεί εδώ και πολλά χρόνια επιτακτική.
Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω µία ιστορική αναδροµή. Το
1948, ο ΟΗΕ υιοθέτησε ψήφισµα για την ίδρυση του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού, του γνωστού ΙΜΟ, του οποίου η λειτουργία ξεκίνησε το 1958, µε κύριο έργο την ανάπτυξη και διατήρηση συνεκτικού ρυθµιστικού πλαισίου για τη ναυτιλία, µε
προτεραιότητες την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την
πρόληψη και αποτροπή των ναυτικών ατυχηµάτων.
Ωστόσο, ναυτικά ατυχήµατα µε δυσµενέστατες συνέπειες στο
περιβάλλον και στον άνθρωπο εξακολουθούν να συµβαίνουν.
Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 η Διεθνής Ναυτιλιακή
Κοινότητα µέσω του ΙΜΟ έθεσε τα πρώτα θεµέλια αναφορικά µε
τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων και την αναγκαιότητα
υιοθέτησης διαδικασιών κοινής προσέγγισης από τα ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη του οργανισµού.
Το νοµικό πλαίσιο για την υποχρέωση διερεύνησης ενός ναυτικού ατυχήµατος σε διεθνές επίπεδο αρχικά, εστιάζεται κυρίως
στις ακόλουθες νοµοθετικές προβλέψεις.
Το άρθρο 2 της Διεθνούς Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για
το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεµβρίου του ’82, της λεγόµενης Σύµβασης του Μοντέγκο Μπέι, θεσπίζει το δικαίωµα των
παράκτιων κρατών να διερευνούν τα αίτια οποιουδήποτε ναυτικού ατυχήµατος εντός των χωρικών τους υδάτων, το οποίο ενδέχεται να παρουσιάζει κίνδυνο για τη ζωή, για το περιβάλλον,
να αφορά στις αρχές έρευνας και διάσωσης παράκτιου κράτους
ή να το επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Το άρθρο 94 της ίδιας σύµβασης ορίζει ότι το κράτος της σηµαίας φροντίζει για τη διεξαγωγή έρευνας από ή ενώπιον προσώπου ή προσώπων που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για
ορισµένα ατυχήµατα ή συµβάντα σε ανοιχτή θάλασσα.
Ο κανονισµός 21 του πρώτου κεφαλαίου της Διεθνούς Σύµβασης περί της Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του
1974, η γνωστή SOLAS, το άρθρο 23 της Διεθνούς Σύµβασης
περί Γραµµών Φορτώσεως Πλοίων του 1966 και τα άρθρα 8 και
12 της Διεθνούς Σύµβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από
τα πλοία του 1973, καθορίζουν την ευθύνη που υπέχει το κράτος
της σηµαίας για τη διενέργεια ερευνών για ατυχήµατα και τη διαβίβαση των σχετικών πορισµάτων στον ΙΜΟ.
Επιπροσθέτως, όσον αφορά το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο, η
νοµοθετική πρόταση για τη διερεύνηση ναυτικών ατυχηµάτων
απορρέει από την υποχρέωση ενσωµάτωσης κοινοτικών οδηγιών
στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας µας. Ειδικότερα εντάσσεται
στην τρίτη δέσµη νοµοθετικών πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου, γνωστής και ως πακέτο δέσµης µέτρων «ERIKA III», οι οποίες υιοθετήθηκαν µετά τα ναυτικά
ατυχήµατα των πετρελαιοφόρων «ERIKA», σηµαίας Μάλτας και
«PRESTIGE», σηµαίας Μπαχάµες, εγγύς των γαλλικών ακτών το
Δεκέµβριο του 1999 και των ακτών της Ισπανίας το Νοέµβριο του
2002 αντίστοιχα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Οι σοβαρότατες περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις
των αναφεροµένων ναυτικών ατυχηµάτων, ιδιαιτέρως σ’ αυτές
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τις άµεσες επηρεαζόµενες παράκτιες περιοχές, απετέλεσαν την
αφετηρία νέων εξελίξεων και αποφάσεων στο ρυθµιστικό πλαίσιο
της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια στη θάλασσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ δύο λεπτά, λόγω του ότι αναγκάστηκα στην έναρξη µου να εκφύγω του θέµατος.
Στο πλαίσιο αυτό συµπεριλαµβάνεται και η υιοθέτηση κοινών
µέτρων και πρακτικών για την αντιµετώπιση θεµάτων αναφορικά
µε τη διεξαγωγή διερευνήσεων ασφαλείας ή τεχνικών διερευνήσεων µετά από ένα ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αρκεί να θυµηθούµε και το δικό µας «SEA DIAMOND»,
όπως και άλλα.
Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου καθορίζεται ο τρόπος διερεύνησης των ναυτικών ατυχηµάτων. Εναρµονίζεται:
Πρώτον, το Εθνικό Δίκαιο προς τις διατάξεις της ανωτέρω κοινοτικής οδηγίας 18/2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών
αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα
των θαλασσίων µεταφορών.
Δεύτερον, προσδιορίζονται τα εθνικά µέτρα εφαρµογής των
εν λόγω κοινοτικών διατάξεων και ρυθµίζονται θέµατα του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ειδικότερα: Πρώτον, προσδιορίζονται τα ναυτικά ατυχήµατα
και συµβάντα για τα οποία εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του υπό
ψήφιση νόµου.
Δεύτερον, δίδεται η έννοια των όρων που αναφέρονται σε επιµέρους διατάξεις για την εφαρµογή του.
Τρίτον, συστήνεται Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών
Ατυχηµάτων και Συµβάντων, η ΕΛΥΔΝΑ, µε έδρα τον Πειραιά, η
οποία θα είναι διοικητικά αυτοτελής και θα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η εν λόγω υπηρεσία έχει ως αρµοδιότητα τη διερεύνηση ναυτικών ατυχηµάτων και συµβάντων και
κινητοποιείται άµεσα µόλις της γνωστοποιηθεί ένα ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν.
Τέταρτον, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που αναφέρονται
στο καθεστώς διενέργειας των διερευνήσεων θεµάτων ασφαλείας.
Οι εν λόγω διερευνήσεις διεξάγονται όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα και ταχύτερα. Είναι ανεξάρτητες από ποινικές,
αστικές, πειθαρχικές έρευνες και από το διοικητικό έλεγχο ναυτικού ατυχήµατος. Δεν παρακωλύονται, αναβάλλονται ή καθυστερούν αδικαιολόγητα ή εξαιτίας των ανωτέρω ερευνών. Διεξάγονται κατά προτεραιότητα σε σχέση µε άλλες ειδικές και τεχνικές διερευνήσεις. Διευκολύνονται από τα εµπλεκόµενα, από τη
διαχείριση του πλοίου, µέρη για τον αποτελεσµατικό τρόπο διεξαγωγής τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την παρούσα ρύθµιση η τεχνική διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων αποτελεί διαδικασία
που δεν συνδέεται µε τον καθορισµό υπαιτιότητας ή την απόδοση ευθυνών.
Δηλαδή, αποσυνδέεται και είναι ανεξάρτητη από την όποια διοικητική, πειθαρχική και ποινική διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώνετε την σκέψη σας, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩIΔΗΣ: Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε.
Πέραν της υποχρέωσης της συµµόρφωσης της νοµοθεσίας
µας µε την κοινή ευρωπαϊκή για την προστασία της ανθρώπινης
ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λόγω και του ειδικότερου ενδιαφέροντος των τεσσάρων χιλιάδων ελληνόκτητων
πλοίων, που ταξιδεύουν στις θάλασσες της υδρογείου, φρονούµε ότι η ανάλυση και διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών που οδηγούν σε ένα ναυτικό ατύχηµα θα έχει καθοριστική
συνεισφορά στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και στη
διαµόρφωση των προϋποθέσεων, ώστε να µην επαναληφθούν
παρόµοια ατυχήµατα στο µέλλον.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κλείνετε, κύριε Ζωίδη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ: Υπερψηφίζω, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο, όπως επίσης και τις τροπολογίες και ως προς την ΕΥΠ µε τη
διευκρίνιση που κάνατε, κύριε Υπουργέ, και αυτή του κ. Ρόβλια,
όσον αφορά την παράταση της προθεσµίας για τις αποσπάσεις
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των υπαλλήλων των ανωνύµων εταιρειών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Ζωίδη, Βουλευτή Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, 50% πλέον είχατε πει, για να ακούγεται. Τα
επτά έγιναν δέκα και µισό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 18/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου είναι δεδοµένο ότι πρέπει να
πραγµατοποιηθεί. Πρόκειται, βέβαια, για οδηγία που άργησε να
εκδοθεί, δεδοµένου ότι υπήρχαν πολλές διαφορές µεταξύ των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και στις νοµοθεσίες
τους. Πραγµατεύεται την πρόληψη, καθώς και τον τρόπο διερεύνησης των θαλασσίων ατυχηµάτων, ένα σηµαντικό τοµέα δηλαδή, εάν σκεφτούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της διακίνησης εµπορευµάτων παγκοσµίως πραγµατοποιείται µέσω θαλασσίων οδών, συχνά µε δραµατικές εµπειρίες.
Αυτές οι δραµατικές εµπειρίες αποτέλεσαν τον καταλυτικό παράγοντα που συνέβαλε τα µέγιστα στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Χρειάστηκε να γίνει ανάλυση σοβαρών ναυτικών ατυχηµάτων µε ανυπολόγιστες συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον
και να εκπονηθούν σχετικές µελέτες για να καταλήξουµε στη
µορφή των σηµερινών νοµικών κειµένων.
Το ατύχηµα του δεξαµενόπλοιου «ΕRΙΚΑ» το 1999 ήταν η
αφορµή για την αναθεώρηση των µέχρι τότε κανονισµών, συνέβαλε στην εφαρµογή των νέων σε όλα τα πλοία και επιτάχυνε τις
διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λήψη ειδικών µέτρων.
Δυστυχώς, ένα δεύτερο επίσης σοβαρό ατύχηµα, αυτό του δεξαµενόπλοιου «PRESTIGE» το 2002 οδήγησε την Ένωση στην
υιοθέτηση νέου κανονισµού µε τον οποίο επιταχύνεται περαιτέρω η συµµόρφωση των πλοίων µονών τοιχωµάτων και τίθενται
ηµεροµηνίες απόσυρσης για ηλικιωµένα πλοία.
Όµως, υπάρχουν και γενικότερα θέµατα ασφάλειας και κυρίως
θέµατα εφαρµογής του δικαίου της θάλασσας, σχετικά µε την
υφαλοκρηπίδα, τα εγχώρια ύδατα και τα δικαιώµατα διάσωσης.
Είναι, δηλαδή, ξεκάθαρο το πόσο άστοχη και εθνικά επιζήµια
ήταν η ενέργεια της προηγούµενης κυβέρνησης να καταργήσει
το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας σε µια χώρα που ιστορικό
χαρακτηριστικό της είναι η ναυτιλία.
Δεν είναι δυνατόν όλα τα παραπάνω θέµατα εθνικής σηµασίας
να τα χειρίζεται το Λιµενικό Σώµα ως µία απλή υπηρεσία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης δηλαδή, το οποίο δεν έχει σχέση µε τα διεθνή δίκαια και
την εξωτερική πολιτική, ως επί το πλείστον.
Το Λιµενικό Σώµα πρέπει άµεσα να αφεθεί, να αναπνεύσει και
να αναβαθµιστεί. Ο Πρόεδρος, ο Αντώνης Σαµαράς, έχει δεσµευτεί για την επανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και ευτυχώς όταν θα γίνουν εκλογές –πιστεύουµε εντός των προσεχών
µηνών- η υλοποίηση αυτή θα γίνει, δεδοµένου ότι ο Φεβρουάριος, όπως έχει λεχθεί -στις 19 Φεβρουαρίου ή ένα µήνα µετά ή
ένα µήνα πριν- θα φέρει µία κυβέρνηση, είτε σε αυτοδυναµία είτε
σε συµφωνία πλέον µε την εντολή του λαού, επιτέλους.
Στο σηµείο αυτό θέλω να αναφερθώ λίγο και στην τροπολογία
που ο ίδιος υπέγραψα και προτείνω.
Την περασµένη Παρασκευή κατετέθη µία τροπολογία από το
γραµµατέα Κοινοβουλευτικής Οµάδος, τον κ. Τασούλα, και υπέγραψαν πάνω από εκατό Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες.
Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο προτείναµε την εξαίρεση
των δηµοσιογράφων της ΕΡΤ στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τους δηµοτικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς,
από τις διατάξεις των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ του ν. 4024/2011, είναι
οι ιδιαιτερότητες και οι ιδιοµορφίες που διέπουν τη σχέση εργασίας τους.
Σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν έχουν εξοµοιωθεί οι δηµοσιογράφοι µε τους δηµοσίους υπαλλήλους, ενέργεια που πλήττει
την αξιοπιστία των δηµόσιων µέσων ενηµέρωσης και θέτει σε αµφισβήτηση το δηµόσιο αγαθό της ενηµέρωσης.
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Η ΕΡΤ είναι ο µεγαλύτερος και ιστορικότερος φορέας παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχοµένου στη χώρα και θα πρέπει
να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει το σύνολο των γεγονότων
στην ελληνική επικράτεια είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο είτε αφορούν την πολιτική είτε αφορούν τον αθλητισµό είτε
οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Άλλωστε και το Συµβούλιο της Ευρώπης συστήνει στα κράτη-µέλη να ισχυροποιήσουν τη δηµόσια
τηλεόραση και να φροντίσουν για την επαρκή χρηµατοδότησή
της.
Συµπερασµατικά, η δηµόσια τηλεόραση και ενηµέρωση πρέπει
να µείνει έξω από τους κανόνες της αγοράς γιατί προσφέρει δηµόσιο και ποιοτικά αναβαθµισµένο προϊόν, που βρίσκει ανταπόκριση στον ελληνικό λαό και συχνά απουσιάζει από τον λεγόµενο
ανταγωνισµό.
Είναι γνωστό ότι η προηγούµενη κυβέρνηση στην προσπάθειά
της να γίνει αρεστή στην τρόικα, περιέλαβε χωρίς ουσιαστικό
λόγο στο ν. 4024/2011 για το ενιαίο µισθολόγιο και την εφεδρεία
και άλλα νοµικά πρόσωπα όπως τη «ΜΟΔ Α.Ε.» της οποίας το
προσωπικό µισθοδοτείται από συγχρηµατοδοτούµενους κατά
95% πόρους και γενικά έχει ασήµαντη δηµοσιονοµική επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τις επιφυλάξεις για κάποιες από τις διατάξεις του σχεδίου νόµου, το ψηφίζω επί της
αρχής, δεδοµένου ότι ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία
κοινωνικές διατάξεις.
Δεν ψηφίζω την τροπολογία που κατέθεσε την τελευταία
στιγµή για την ΕΡΤ ο Υπουργός Οικονοµικών. Κάθε φορά ο
Υπουργός Οικονοµικών θα µπορεί πριν τις εκλογές να δίνει οτιδήποτε στους δηµοσιογράφους. Τέρµα αυτό. Δεν πρέπει πλέον
γενικά στη Δηµόσια Διοίκηση να βάζουµε ανθρώπους, οι οποίοι
θα υποστούν την οποιαδήποτε θέληση των κυβερνώντων.
Γι’ αυτό το λόγο ψηφίζω την προτεινόµενη τροπολογία από
τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων, την οποία προανέφερα και
κατετέθη την προηγούµενη Παρασκευή και όχι την τελευταία
στιγµή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Ιωαννίδη, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας από τη Β’
Θεσσαλονίκης.
Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για το
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, για τις θαλάσσιες µεταφορές
και άλλες διατάξεις, η εκπρόσωπός µας, η εισηγήτρια κ. Βέρα
Νικολαΐδου, τοποθετήθηκε ολοκληρωµένα.
Ήθελα να µιλήσω για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, µελετήθηκαν, αλλά και για τη σηµερινή τροπολογία που ήρθε ξαφνικά. Δεν είναι µόνο η ακύρωση των τροπολογιών που κατατέθηκαν. Δεν είναι µόνο η ασάφεια, η αοριστία, το µελλοντικό, το
«θα», το εάν δηλαδή κάποιος ή κάποιοι Υπουργοί κάποια στιγµή
αποφασίσουν να ορίσουν αυτή ή την άλλη ρύθµιση µε µία νέα
τροπολογία και µε αυτήν την τροπολογία που κατατέθηκε πριν
λίγες ώρες και αφού είχαν µιλήσει οι τρεις από τους πέντε εισηγητές. Σε τελευταία ανάλυση, η καθυστέρηση είναι δευτερεύον
θέµα.
Εµείς είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στην ουσία αυτής της
τροπολογίας, για την οποία θα µιλήσω παρακάτω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτά που αναφέρονται στις τροπολογίες τις προχθεσινές, έρχονταν σε κάποια σηµεία τους σε
αντίθεση µε κάποιες πλευρές της εφαρµοζόµενης αντεργατικής,
αντιλαϊκής πολιτικής.
Είναι χαρακτηριστικό -και όλοι το αναγνωρίζουν, ανεξάρτητα
από το λόγο- το γεγονός ότι τα µέτρα που έχουν ψηφιστεί από
την προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε το µνηµόνιο, µε το
µεσοπρόθεσµο και µε µια σειρά από άλλους νόµους που ψηφίστηκαν και που τα εφαρµόζει η σηµερινή Κυβέρνηση, είναι νόµοι
οι οποίοι κατακαίουν στην κυριολεξία τους εργαζοµένους. Οι µισθοί, οι συντάξεις, βασικά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα βρίσκονται καθηµερινά στο στόχαστρο ώστε να καταστήσουν την εργατική δύναµη πιο φθηνή και γενικότερα να µειώσουν
τα εισοδήµατα των εργαζοµένων και όλα αυτά για να σωθεί το
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κεφάλαιο, για να εξασφαλιστεί η µακροχρόνια κερδοφορία του.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τι σχέση µπορεί να έχουν το χρέος και τα ελλείµµατα µε την
αλλαγή των εργασιακών σχέσεων; Τι σχέση µπορεί να έχουν το
χρέος και τα ελλείµµατα µε την κατάργηση εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωµάτων, αλλά και µε την κατάργηση της συλλογικής σύµβασης εργασίας, µε το να µην πληρώνουν οι επιχειρηµατίες αποζηµιώσεις στις απολύσεις τους και µια σειρά από
άλλα ζητήµατα;
Αυτήν την πολιτική, λοιπόν, όχι µόνον έχει δεσµευτεί να εφαρµόσει η συγκυβέρνηση των τριών κοµµάτων, του ΠΑΣΟΚ, της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ, αλλά καθηµερινά µε διάφορα
µέτρα επιταχύνει την επίθεσή της σε όλους τους εργαζοµένους
και µε νέα µέτρα που έχουν εξαγγελθεί για το 2012. Μέρος
αυτής της πολιτικής είναι το µισθολόγιο, το βαθµολόγιο, η εφεδρεία, οι απολύσεις στο δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα.
Οι δύο τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από Βουλευτές της
συγκυβέρνησης αλλά και άλλων κοµµάτων κάτω από την πίεση
και των εργαζοµένων στο χώρο, της ΕΡΤ, του ΑΠΕ, του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και των εργαζοµένων σε ραδιοσταθµούς των δήµων, είναι µία τροπολογία η οποία δεν αναιρεί
αυτή την πολιτική, ούτε βέβαια εµποδίζει την κλιµάκωση της επίθεσης. Περιορίζεται στην εξαίρεση ενός µόνο κλάδου. Για τους
ίδιους λόγους θα έπρεπε κατά τη γνώµη µας να εξαιρεθούν κι
άλλοι κλάδοι των εργαζοµένων. Εµείς, απευθυνόµενοι κυρίως
στους Βουλευτές της συγκυβέρνησης που κατέθεσαν την τροπολογία, τους λέµε να µιλήσουν και για άλλους κλάδους.
Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν προχθές δεν εξασφαλίζουν γενικότερα τους εργαζοµένους,
εµείς δηλώσαµε και στους δηµοσιογράφους και στους εκπροσώπους των οµοσπονδιών τους ότι θα ψηφίζαµε αυτές τις τροπολογίες δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ως ΚΚΕ θα καταβάλαµε
κάθε δυνατή προσπάθεια και θα συµβάλαµε µ’ όλες µας τις δυνάµεις στον αγώνα των εργαζοµένων για την ανατροπή συνολικότερα αυτής της πολιτικής.
Ας δούµε αυτές τις τελευταίες ώρες πώς έχει η κατάσταση
στις 15/12/2011. Ακούσαµε τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλου. Το αίτηµα που διατυπωνόταν από τις δύο
τροπολογίες ήταν η εξαίρεση από το ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο. Με την τροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Αντιπρόεδρος
δεν ικανοποιείται αυτό το αίτηµα.
Για την εφεδρεία δεν γίνεται καµµία αναφορά. Για τις υπερωρίες, τα εκτός έδρας, τις απλήρωτες ώρες εργασίας είπε ότι θα
το δει από του χρόνου. Δηλαδή, παρά τους ελιγµούς που γίνονται, ο κλάδος παραµένει εκτός όλων όσων τους είχαν υποσχεθεί.
Και οι δηµοσιογράφοι και οι τεχνικοί δεν παίρνουν τίποτα.
Οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης κατέθεσαν δύο τροπολογίες. Σήµερα αυτές τις δύο τροπολογίες ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Βενιζέλος, τις πήρε
πίσω. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαµε στο παρελθόν, µέχρι
χθες και το λέµε και σήµερα: Η Κυβέρνηση δεν κάνει ρούπι πίσω
από την αντεργατική, αντιλαϊκή κατεύθυνση και εφαρµογή της
πολιτικής της.
Και µπαίνει το ερώτηµα. Τι θα κάνουν όλοι όσοι υπέγραψαν,
κατάθεσαν την τροπολογία; Θα την αποκηρύξουν; Ένας, δύο τοποθετήθηκαν. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος όµως, του
ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά αποµακρύνθηκε από την υπογραφή της προηγούµενης τροπολογίας και τάχθηκε υπέρ της τροπολογίας του
Αντιπροέδρου κ. Βενιζέλου.
Εµείς είχαµε πει και το ξανατονίζουµε ότι ανεξάρτητα από την
γενικότερη αντίθεσή µας θα ψηφίζαµε την τροπολογία. Αυτή
όµως, η τροπολογία χάθηκε. Εµείς επιµένουµε στις προηγούµενες τροπολογίες. Αν πούνε λοιπόν, µετά την εξέλιξη της κατάστασης, οι δηµοσιογράφοι, οι τεχνικοί, οι εργαζόµενοι στην ΕΡΤ,
στους ραδιοσταθµούς των δήµων, στο ΑΠΕ και στο Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι συνειδητά τους κοροϊδέψατε θα
πούνε ψέµατα; Νοµίζουµε πως όχι.
Ναι, επιχειρήσατε µια τρίπλα αλλά και οι εργαζόµενοι σε αυτούς τους χώρους µένουν εκτός. Εµείς θέλουµε να πούµε για
άλλη µια φορά ότι θα συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε και να στη-
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ρίζουµε τα δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων. Θα συνεχίσουµε
να παλεύουµε και µέσα και έξω από τη Βουλή, µέσα στο συνδικαλιστικό κίνηµα, µε την ενίσχυση της ταξικής κατεύθυνσης του
εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος για τη δικαίωση των δίκαιων αιτηµάτων των εργαζοµένων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Μουλόπουλος, Βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και µετά σειρά έχει ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Μουλόπουλε, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θα µιλήσω µόνο για τις τροπολογίες. Ξεκινάω µε τρεις παρατηρήσεις:
Πρώτον, ο κ. Βενιζέλος αιφνιδίασε όχι µόνο τη Βουλή, αλλά
και τον ίδιο τον Υπουργό που, κατά την άποψή µου, έφερε σε δύσκολη θέση.
Δεύτερον, η συζήτηση, που αφορά και στις δυο τροπολογίες
που έχουν κατατεθεί –δηλαδή, και σ’ αυτή που έχει τη συναίνεση
της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου αλλά και της αιφνιδιαστικής
του κ. Βενιζέλου- γίνεται απόντος του Υπουργού στις αρµοδιότητες του οποίου είναι η ΕΡΤ. Αυτό µου φαίνεται λίγο περίεργο.
Τρίτον, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ που είχε
υπογράψει την τροπολογία, που είχε την πλειοψηφία των Βουλευτών αυτής της Αίθουσας, έκανε πίσω λέγοντάς µας ότι ο αγώνας συνεχίζεται, αλλά προς το παρόν αναστέλλεται για καλύτερες µέρες.
Ο κ. Βενιζέλος κατέθεσε πριν από λίγο µια τροπολογία για τα
δηµόσια ΜΜΕ και κυρίως για την ΕΡΤ, αλλά και για το ΑΠΕ και
τα δηµοτικά ραδιόφωνα. Ισχυρίστηκε ότι την κατέθεσε µετά από
συζήτηση που είχε µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και
τη σύµφωνη γνώµη τους.
Πιστεύω ότι δεν λέει την αλήθεια, γιατί και εγώ και οι περισσότερο από εδώ µέσα µιλάµε µε τους εργαζοµένους που είναι
έξω και το διαψεύδουν αυτό το πράγµα. Όχι µόνο το διαψεύδουν, αλλά –για να χρησιµοποιήσω έτσι µια έκφραση του συρµού- διαφωνούν δηµοσίως και καθέτως: δηλαδή, την απορρίπτουν ολοκληρωτικά.
Η κίνηση αυτή του κ. Βενιζέλου είναι ένας ελιγµός για να ακυρώσει την τροπολογία που έχει ήδη κατατεθεί –τις τροπολογίες
οι οποίες είναι ταυτόσηµες- και επαναλαµβάνω για τρίτη φορά
ότι έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των Βουλευτών και µάλιστα διακοµµατική. Αυτό το λέω, κύριε Υπουργέ, διότι ως τώρα
µας λέγατε κάθε φορά ότι ζητάτε τη συναίνεση όλων των κοµµάτων. Μια φορά που την πετύχατε, την πετάτε. Αυτό νοµίζω ότι
θα πρέπει να σας προβληµατίσει.
Η τροπολογία του κ. Βενιζέλου, ρίχνοντας ένα δόλωµα λίγων
ευρώ επιπλέον από ό,τι προβλεπότανε από τον αρχικό σφαγιασµό των µισθών και των αποδοχών των εργαζοµένων, περνάει
ουσιαστικά όλα εκείνα για τα οποία οι εργαζόµενοι βρίσκονται
σε κινητοποίηση εδώ και δύο εβδοµάδες και για τα οποία δικάζονται από χθες σε µια δίκη παρωδία. Αυτή η δίκη ήταν ειλικρινά
µια δίκη παρωδία, όπου η δικαστίνα καλείτο να πάρει µια απόφαση προειληµµένη και εννοώ από την Κυβέρνηση.
Η τροπολογία καταργεί ουσιαστικά τις συλλογικές συµβάσεις
εργασίας, επιµένει στο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, στις εφεδρείες
και µάλιστα επί τα χείρω γιατί εισάγει µισθολόγια πολλών ταχυτήτων και εργαζοµένους πολλών ταχυτήτων και αντικαθιστά τις
συλλογικές συµβάσεις µε υπουργικές αποφάσεις. Ο κ. Βενιζέλος, δεν κατάλαβε ή µάλλον κάνει πως δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται το πρόβληµα.
Οι εργαζόµενοι στα δηµόσια και δηµοτικά ΜΜΕ δεν διεκδικούν
µόνο τη φυσική επιβίωση τους, δεν ζητούν µόνο µισθούς που θα
τους επιτρέψουν να εργάζονται αξιοπρεπώς, να βγάζουν το
µήνα, υπερασπίζονται και κάτι άλλο, ένα υπέρτατο δηµόσιο
αγαθό και µια υπέρτατη αξία της δηµοκρατίας: τη δηµόσια τηλεόραση και την ουσία της δηµοσιογραφίας.
Κύριε Υπουργέ, δεν νοείται δηµοσιογράφος κρατικός υπάλληλος. Η έννοια αυτή καταργεί την έννοια, τη λέξη «δηµοσιογράφος» και «δηµοσιογραφία», καταργεί την ελεύθερη ενηµέρωση
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και διακίνηση ιδεών, αξία κατοχυρωµένη και από το Σύνταγµα.
Εκτός και αν πρόθεση του κ. Βενιζέλου είναι να µετατρέψει τη
δηµόσια τηλεόραση σε ένα µηχανισµό προπαγάνδας της εκάστοτε κυβέρνησης, οπότε µπαίνουµε σε µια άλλη συζήτηση. Κρατικοί δηµοσιογράφοι δεν υπάρχουν σε καµµία δηµοκρατική χώρα
του πλανήτη.
Η τροπολογία Βενιζέλου οδηγεί στην απαξίωση οικονοµική και
επαγγελµατική των εργαζοµένων στα δηµόσια ΜΜΕ και κυρίως
στην τηλεόραση. Πιστεύω ότι είναι µια ηθεληµένη κίνηση που
θέλει να απαξιώσει τη δηµόσια τηλεόραση, να τη συρρικνώσει,
να τη µεταβάλει σε προπαγανδιστικό µηχανισµό µε εργαζοµένους απόλυτα εξαρτηµένους από την πολιτική εξουσία, υπάκουους στην εκάστοτε πολιτική εξουσία και να δώσει ένα ακόµη
δωράκι στα ιδιωτικά ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και
στους εργολάβους ιδιοκτήτες τους τώρα που η οικονοµική κρίση
τα έχει φέρει σε οικονοµικό αδιέξοδο. Όλοι γνωρίζουµε τι γίνεται
και στην ιδιωτική τηλεόραση και πως προσπαθούν να επιβιώσουν.
Εµείς αρνούµαστε να συζητήσουµε την τροπολογία Βενιζέλου.
Ζητάµε να την αποσύρετε και ζητάµε να τεθεί σε ψηφοφορία η
αρχική τροπολογία που έχει την πλειοψηφία –το λέω για τέταρτη
φορά- αυτού του Κοινοβουλίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βασίλη Μουλόπουλο, Βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση
της τροποποίησης της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας
και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους
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εισοδήµατος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος
Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις επισηµάνσεις ορισµένων
συναδέλφων σήµερα το πρωί κατά τη διάρκεια της συζήτησης
και κυρίως επί των αναδιατυπώσεων, τις οποίες πρότεινα στο
Σώµα, επιτρέψτε µου να κάνω ορισµένες µικρές προσθήκες.
Στο άρθρο 28 του σχεδίου νόµου στις παραγράφους 8 και 9
όπως αναδιατυπώθηκαν µε την πρωινή µου δήλωση, µετά τη
φράση «…του παρόντος νόµου, λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης»
προστίθενται οι λέξεις «οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και
επαρκώς».
Επίσης, στο άρθρο 28 στην παράγραφο 4 στο σηµείο που αναφέρεται στις προσλήψεις των πολιτικών υπαλλήλων στην ΕΥΠ
«…γίνεται µε µεικτό σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια)
και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων τους,» µετά από τις λέξεις «από Έλληνες πολίτες» διαγράφεται η λέξη «που» και προστίθενται οι λέξεις «καθώς και όσους» και συνεχίζει «…έχουν
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια πέντε (5) τουλάχιστον έτη…»...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να κατατεθούν στα Πρακτικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Θα τα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε.
Και τέλος το «πριν από την ηµεροµηνία διορισµού τους» αναδιατυπώνεται ως εξής: «πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της προκήρυξης».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες προσθήκες, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές, οι οποίοι έλαβαν το λόγο κατά
τη διαδικασία της παρουσίασης του σχεδίου νόµου και συνεργάστηκαν απολύτως κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, αλλά και σήµερα στην Ολοµέλεια
προκειµένου µε εποικοδοµητικό τρόπο να οριστικοποιήσουµε το
σχέδιο νόµου, το οποίο σήµερα θα εγκρίνουµε.
Πιστεύω πως όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της νοµοθετικής αυτής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, καθώς πρόκειται για οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία άπτεται πρωτίστως της προστασίας της ανθρώπινης ζωής
των εργαζοµένων στη ναυτιλία και της εν γένει προστασίας της
ναυτικής δραστηριότητας.
Υπάρχουν, όµως, ορισµένα σηµεία στα οποία πρέπει να σταθώ
προκειµένου να µη µείνει καµµία απολύτως αµφιβολία στους συναδέλφους για τους σκοπούς που εξυπηρετεί το νοµοσχέδιο και
τους λόγους που µας οδήγησαν σε συγκεκριµένες επιλογές.
Πρώτον, όσον αφορά το ερώτηµα, γιατί η Ελληνική Υπηρεσία
Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων υπάγεται στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, η απάντηση βρίσκεται στο άρθρο 2 του
ν. 3922/2011 όπου περιγράφονται ρητά οι αρµοδιότητες του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σε
αυτές περιλαµβάνεται η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών,
όπως επίσης και η λήψη µέτρων για την αποφυγή συγκρούσεων
στη θάλασσα, η διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων και ο εν
γένει έλεγχος εφαρµογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας,
καθώς και η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέµατα
νοµοθεσίας.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν αυτές τις προβλέψεις συνάγεται ότι ο
αρµόδιος φορέας εξ αντικειµένου και εξ αρµοδιοτήτων υπό τον
οποίο δύναται να συσταθεί η Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης
Ναυτικών Ατυχηµάτων δεν µπορεί να είναι άλλος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Όσον αφορά τώρα στην ουσία του προτεινόµενου νοµοσχεδίου κατά τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2009/18
και την κατάρτιση του νοµοσχεδίου ελήφθησαν υπ’ όψιν όλες οι
παράµετροι, οι οποίες θα οδηγούσαν στη θέσπιση ενός πετυχηµένου µοντέλου διοικητικής δοµής µε προσαρµογή στις σύγχρονες απαιτήσεις των τεχνικών διερευνήσεων ναυτικών ατυχηµάτων, σύµφωνα µε τις καλές πρακτικές των άλλων κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκ παραλλήλου, ήταν αυτονόητο ότι λόγω των οικονοµικών
συνθηκών κινηθήκαµε αναγκαστικά στον άξονα περιορισµού
πρόσθετων δηµοσιονοµικών δαπανών. Στην κατεύθυνση αυτή ενσωµατώθηκαν οι προβλέψεις του κοινοτικού κεκτηµένου, όπως
περιγράφεται στο κείµενο της οδηγίας και υιοθετήθηκε µια σειρά
εθνικών ρυθµίσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί το µέγιστο επιθυµητό αποτέλεσµα και η νέα υπηρεσία να καταστεί µια εκ των υποδειγµατικών λειτουργικά υπηρεσιών, η οποία µόνο θετικά αποτελέσµατα αναµένεται να αποφέρει στη Δηµόσια Διοίκηση γενικότερα.
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι για την εφαρµογή του σχεδίου
νόµου προβλέπεται ο ανά πενταετία έλεγχος εφαρµογής και
συµµόρφωσης προς την οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µέσω της ΕΜΣΑ και η υποβολή εκθέσεως προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια, η σύσταση και σωστή λειτουργία
της αποτελεί µονόδροµο για τη χώρα µας.
Σχετικά µε τη στελέχωση της νέας υπηρεσίας, οφείλω να
σταθώ στα εξής:
Πρώτον, η οδηγία καθορίζει µε σαφήνεια την υποχρέωση σύστασης µόνιµου φορέα µε µόνιµο προσωπικό. Σηµειώνεται ότι η
µη ύπαρξη µόνιµων οργανισµών µε ανάλογο µόνιµο προσωπικό
από τα κράτη-µέλη και οι ad hoc ορισµοί εµπειρογνωµόνων αποτελούσε ένα από τα προβλήµατα των τεχνικών διερευνήσεων στα
ευρωπαϊκά κράτη, µε αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση διαφορετικών ή ελλιπών διερευνήσεων.
Δεύτερον, υιοθετήσαµε ένα ευέλικτο µοντέλο µε µικρή ιεραρχική δοµή, µε σκοπό την άµεση λήψη αποφάσεων και προβλέπουµε στελέχωση µε εξειδικευµένο προσωπικό του στενού
δηµόσιου τοµέα. Έτσι, απαντώ στον πρόεδρο τον κ. Κακλαµάνη,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προκειµένου να εξηγήσω ότι δεν πρόκειται περί καµµίας νέας
πρόσληψης, αλλά περί προσωπικού από το στενό δηµόσιο
τοµέα, το οποίο θα στελεχώσει αυτήν την υπηρεσία. Μιλάµε για
προσωπικό, το οποίο θα προέρχεται κυρίως από το Λιµενικό
Σώµα και από το Πολεµικό Ναυτικό, ενώ η στέγαση της υπηρεσίας θα γίνει στο κτήριο του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος
Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο κτήριο της Ακτής Βασιλειάδη.
Όλα αυτά επιτυγχάνουν αφ’ ενός την αποτελεσµατική λειτουργία της νέας υπηρεσίας και αφ’ ετέρου την εξασφάλιση του χαµηλότερου δυνατού λειτουργικού κόστους. Συνεπώς η κριτική
περί πολυτελών δοµών που ακούστηκε σε καµµία περίπτωση δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
Τρίτον, η επιλογή προϊσταµένου µε ευρύτητα γνώσεων εκ των
µελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε βαθµό τουλάχιστον νοµικού συµβούλου, έγινε και αυτή προς εξασφάλιση από
τη µια πλευρά της αµεροληψίας και της ανεξαρτησίας της υπηρεσίας και από την άλλη, της αποφυγής τυπικής και ουσιαστικής
διασύνδεσης της υπηρεσίας µε την ηγεσία του φορέα στον οποίο
υπάγεται και ταυτόχρονα βεβαίως, λόγω ακριβώς της δηµοσιονοµικής στενότητας και την αποφυγή επιπλέον κόστους. Συναφώς διασφαλίζεται ότι οι συστάσεις ασφαλείας και οι προτάσεις
για τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια των
πλοίων θα λαµβάνονται δεόντως υπ’ όψιν από τους παραλήπτες,
που είναι οι πλοιοκτήτες, οι νηογνώµονες, οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, οι φορτωτές, όπως επίσης και τα κράτη της σηµαίας ή ο
διεθνής ναυτιλιακός οργανισµός.
Σηµειώνεται ότι κατά τη διαβούλευση της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε -αλλά το προβλέπει εξάλλου και η ίδια η
οδηγία- ότι ο νέος φορέας πρέπει να συσταθεί κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να µην υφίσταται ιεραρχική υπαλληλική σχέση τουλάχιστον του προϊσταµένου, χωρίς όµως, να απορρίπτει την
ύπαρξη και τη λειτουργία της εντός του διοικητικού φορέα, δηλαδή του Υπουργείου.
Προκειµένου, λοιπόν, να αποφευχθούν οποιασδήποτε µορφής
παρεµβάσεις προς τα στελέχη της ΕΛΥΔΝΑ, σε ό,τι αφορά την
εκτέλεση του έργου τους, κρίθηκε σκόπιµο να ακολουθηθεί το
ανάλογο πετυχηµένο µοντέλο µε αυτό των ανακριτικών συµβουλίων των ναυτικών ατυχηµάτων, στα οποία προΐσταται δικαστικός
λειτουργός. Εξυπακούεται ότι η στελέχωση της νέας υπηρεσίας
θα πραγµατοποιείται µε διερευνητές που έχουν προσόντα και εµπειρία, τόσο σε θεωρητικό πεδίο σπουδών και µετεκπαίδευσης,
όσο και σε πρακτικό επίπεδο άσκησης των καθηκόντων τους.
Η πρόβλεψη γι’ αυτά δεν ήταν µία έµπνευση των υπηρεσιών
που συνέταξαν το νοµοσχέδιο, αλλά βασίζεται στο ψήφισµα
Α.996 της 25ης γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού και περιλαµβάνουν κανόνες ναυσιπλοΐας και αποφυγής συγκρούσεων, κανονισµούς του κράτους σηµαίας, τεχνικές συνεντεύξεων, αίτια θαλάσσιας ρύπανσης, συλλογής
στοιχείων και αποτίµηση των επιπτώσεων του ανθρώπινου παράγοντα.
Σηµειώνω ότι ήδη υπάρχουν τέτοια στελέχη στο Λιµενικό Σώµα
-αν θυµάµαι καλά, τέσσερις τον αριθµό- που έχουν πάρει ακριβώς αυτήν την εκπαίδευση και θα αξιοποιηθούν άµεσα µε τη σύσταση της νέας υπηρεσίας.
Τέλος, σχετικά µε την κριτικής περί της δαπανηρής λειτουργίας της υπηρεσίας, πέραν των όσων ήδη έχω αναφέρει, προβλέπεται και η επιστροφή των εξόδων των διερευνήσεων σε
περιπτώσεις καταλογισµού ευθυνών στον πλοιοκτήτη ή τον πλοίαρχο, µετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, καθώς
και η είσπραξη παραβόλου, λόγω της αναµενόµενης ανταποδοτικότητας του παραγόµενου έργου της υπηρεσίας.
Σε ό,τι αφορά δε το αίτηµα κάποιων συναδέλφων να διευρυνθεί η σύνθεση των συµµετεχόντων στη διερεύνηση, επισηµαίνω
ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του σχεδίου
νόµου και όταν απαιτηθούν επιπλέον τεχνικές γνώσεις εµπειρογνωµόνων, δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία να απευθύνεται
σε τεχνικούς συµβούλους του δηµοσίου. Παραδείγµατος χάριν
σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώµατος για τις περιπτώσεις των
πυρκαγιών ή και σε ιδιωτικούς φορείς ή ακόµα και σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού.
Έρχοµαι τώρα στο ερώτηµα γιατί αυτή η υπηρεσία είναι υψί-
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στης σηµασίας για την Ελλάδα. Η απάντηση βρίσκεται στις στατιστικές και δυστυχώς –λέω, δυστυχώς, γιατί εδώ επιβεβαιώνουµε µια δυστυχή εξέλιξη- δεν επιδέχεται αµφισβητήσεων.
Για το 2008 σηµειώθηκαν τριάντα τρία ναυτικά ατυχήµατα σε
πλοία άνω των εκατό κόρων ολικής χωρητικότητας και σαράντα
πέντε σε πλοία κάτω των εκατό κόρων ολικής χωρητικότητας.
Συνολικά, δηλαδή εβδοµήντα οκτώ ατυχήµατα εκ των οποίων τα
δώδεκα πολύ σοβαρά.
Για το 2009 σηµειώθηκαν τριάντα δυο ναυτικά ατυχήµατα σε
πλοία άνω των εκατό κόρων ολικής χωρητικότητας και πενήντα
τρία σε πλοία κάτω των εκατό κόρων ολικής χωρητικότητας. Συνολικά, δηλαδή, ογδόντα πέντε ναυτικά ατυχήµατα εκ των
οποίων τα δέκα πολύ σοβαρά.
Για το 2010, σηµειώθηκαν τριάντα ναυτικά ατυχήµατα σε πλοία
άνω των εκατό κόρων ολικής χωρητικότητας και πενήντα εννέα
σε πλοία κάτω των εκατό κόρων. Συνολικά δηλαδή, ογδόντα ναυτικά ατυχήµατα εκ των οποίων τα δεκατρία πολύ σοβαρά.
Όλα αυτά τα ατυχήµατα αποτελούν περιπτώσεις τις οποίες η
νέα υπηρεσία θα διερευνούσε ως κύριο κράτος, δηλαδή κράτος
σηµαίας. Σήµερα το πρωί µάλιστα, την ώρα που συζητούσαµε
εδώ στη Βουλή, ένα αντίστοιχο ατύχηµα συνέβη έξω από τις Φιλιππίνες. Εάν υπήρχε η υπηρεσία θα µπορούσε κάλλιστα, επειδή
ακριβώς το πλοίο είναι πλοίο ελληνικής σηµαίας, να επιληφθεί
του θέµατος που αφορούσε ένα ατύχηµα εις βάρος της ζωής
ενός ναυτικού.
Επιπλέον, αναµένεται αύξηση του αριθµού των συµβάντων, τα
οποία θα εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων της νέας υπηρεσίας, καθώς το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου νόµου διευρύνεται
και σε ναυτικά ατυχήµατα πλοίων υπό ξένη σηµαία που συµβαίνουν στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της χώρας µας, αλλά
και σε πλοία υπό ξένη σηµαία στα οποία εργάζονται ή επιβαίνουν
Έλληνες υπήκοοι.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να συνυπολογιστούν και ναυτικά
ατυχήµατα στα οποία η ΕΛΥΔΝΑ θα συµµετέχει ως ουσιαστικά
ενδιαφερόµενο κράτος και τα ναυτικά ατυχήµατα για τα οποία
το ελληνικό κράτος έχει ουσιαστικά συµφέροντα.
Εδώ οφείλω να αναφέρω ότι ειδικά για τη χώρα µας, σύµφωνα
µε µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίχθηκε σε συνδυασµό στατιστικών στοιχείων ναυτικών ατυχηµάτων και µεγέθους εµπορικών στόλων, για την ελληνική υπηρεσία διερεύνησης
προτείνεται η µέγιστη στελέχωση µε δώδεκα έως δεκαοκτώ διερευνητές.
Τέλος, θα ήθελα να επαναλάβω τη διευκρίνιση που έκανα και
στην αρµόδια επιτροπή προς αποφυγή παρεξηγήσεων, σχετικά
µε τη δεσµευτικότητα του πορίσµατος της νέας υπηρεσίας προς
τις δικαστικές αρχές. Δεν υφίσταται κανένα τέτοιο θέµα. Η δικαιοσύνη λειτουργεί µε ανεξαρτησία και ο εκάστοτε φυσικός δικαστής κρίνει ελεύθερα τα όποια πορίσµατα τίθενται υπ’ όψιν
του. Ωστόσο, όπως είναι αναµενόµενο, τα πορίσµατα της νέας
Υπηρεσίας θα έχουν προστιθέµενη αξία στο έργο της δικαιοσύνης αφού θα προσφέρουν µια τεχνικά άρτια αξιολόγηση των
συγκεκριµένων περιστατικών. Αλλά ούτε υπαιτιότητα θα εξετάζουν, ούτε ευθύνες θα επιρρίπτουν, ούτε και παράγουν έννοµες
συνέπειες. Κάτι τέτοιο, όπως γνωρίζει και ο κ. Παυλόπουλος, ο
οποίος επιµελώς στέκεται στο συγκεκριµένο ζήτηµα, θα µπορούσε να είναι αντικείµενο τεχνικής πραγµατογνωµοσύνης, αλλά
όχι των εκθέσεων της νέας υπηρεσίας.
Αντιλαµβάνοµαι το επιχείρηµα του κ. Παυλόπουλου ότι ένα τεχνικό πόρισµα βεβαίως θα µπορούσε να αξιολογηθεί στην περίπτωση που απέκλιναν τα συµπεράσµατά τους από τη δικαστική
απόφαση. Οφείλω, όµως, να σας υπενθυµίσω ότι σύµφωνα µε το
σχέδιο νόµου, το τεχνικό πόρισµα πρέπει να εκδοθεί το αργότερο µέσα σε ένα χρόνο. Όπως γνωρίζετε άριστα από τη λειτουργία της δικαιοσύνης, είναι σχεδόν αδύνατον να έχουµε
τελεσιδικήσει µια υπόθεση τέτοιου είδους σε ένα χρόνο. Εποµένως, σε κάθε περίπτωση το πόρισµα της ΕΛΥΔΝΑ θα ληφθεί υπ’
όψιν από τη δικαιοσύνη στο βαθµό που θα επιλέξουν οι δικαστές.
Ως εκ τούτου, η πρόταση του κ. Παυλόπουλου να προβλεφθεί
δεύτερος βαθµός ή διαδικασία αναψηλάφησης σε περίπτωση
που η απόφαση της δικαιοσύνης έρχεται σε αντίθεση µε το πόρισµα της υπηρεσίας, πιστεύω ότι αυτό όχι µόνο δεν είναι ανα-

2711

γκαίο, αλλά θα ήταν και µια παρέµβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση, όµως, θα µπορούσε να εκτιµηθεί και να
αξιολογηθεί µε την ευκαιρία µιας άλλης νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Θέλω, επίσης, να επισηµάνω ότι όπως θα παρατηρήσατε από
τη δήλωση που κατέθεσα σήµερα το πρωί, πολλές από τις παρατηρήσεις και των συναδέλφων και της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο σχέδιο
νόµου. Όµως, θέλω να υπενθυµίσω ότι το νοµοσχέδιο αυτό δεν
είναι απλά υποχρέωση της χώρας µας απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ένα σηµαντικό βήµα που ενισχύει την ελληνική σηµαία στο παγκόσµιο ναυτιλιακό στερέωµα.
Η ελληνική σηµαία παραµένει πρωτοπόρος, αλλά για να ενισχυθεί και για να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή χρειάζεται το
ελληνικό κράτος να µην εφησυχάζει.
Η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναβαθµίζει την ελληνική σηµαία και την περιβάλλει µε το πλέον σύγχρονο νοµοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο
πρόληψης ναυτικών ατυχηµάτων. Η επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία αφορά
την αντιµετώπιση των περιστατικών πειρατείας, θα είναι και αυτή
µια επιπλέον συµβολή στην ενίσχυση της ελληνική σηµαίας και
του πλαισίου µέσα στο οποίο οργανώνουµε την υποστήριξη της
εµπορικής ναυτιλίας.
Έρχοµαι τώρα στις άλλες διατάξεις και κυρίως στις δύο που
απασχόλησαν κατά κόρον τους συναδέλφους. Πρώτα απ’ όλα,
όσον αφορά τη διάταξη για τις προσλήψεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Είναι η πρώτη φορά που εισάγεται σύστηµα
µοριοδότησης και που εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία
αυτή και η αξιοκρατία.
Υπενθυµίζω ότι το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι πολιτικό προσωπικό και θα έπρεπε εδώ και χρόνια,
παρά το γεγονός ότι η ΕΥΠ εξαιρείται των διαδικασιών του
ΑΣΕΠ, να έχει βρεθεί ένα σύστηµα που θα εξασφάλιζε ένα µίνιµουµ διαφάνειας και αξιοκρατίας, καθώς και την παρακολούθηση των διαγωνισµών από το ίδιο το ΑΣΕΠ. Γι’ αυτό εισάγουµε
και στην ΕΥΠ το θεσµό της τριµελούς επιτροπής, όπου συµµετέχει ένα µέλος του ΑΣΕΠ, ο Νοµικός Σύµβουλος του Κράτους
και ένας διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο
οποίος µάλιστα θα ορίζεται µετά από κλήρωση ανάµεσα στους
διευθυντές.
Σχετικά, όµως, µε το θέµα που απασχόλησε περισσότερο τους
συναδέλφους, δηλαδή πόσο χρόνο θα πρέπει να έχει κάποιος
την ελληνική ιθαγένεια προτού αποκτήσει δικαίωµα πρόσληψης
υπάρχουν και τα εξής δεδοµένα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Υπουργού)
Πολύ λίγο χρόνο θα χρειαστώ ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών χρειάζεται και
πάντα ίσχυε αυτό, να έχει τη δυνατότητα να προσλαµβάνει και
άτοµα που δεν είναι εκ γενετής Έλληνες πολίτες. Αυτό πράττουν
και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερµανία, που δεν έχουν κανένα περιορισµό στο θέµα του χρόνου
κτήσης της ιθαγένειας.
Από την άλλη πλευρά, πράγµατι, ο χρόνος νόµιµης παραµονής
που απαιτείται για να λάβει κάποιος την ελληνική ιθαγένεια µειώθηκε από τα δέκα χρόνια που ήταν στα πέντε χρόνια. Χρειάστηκε, λοιπόν, εδώ να βρεθεί µια τοµή που να ικανοποιεί αφ’
ενός τις ανάγκες της υπηρεσίας, αφ’ ετέρου να θέτει και ορισµένες δικλίδες ασφαλείας. Γι’ αυτό και κατόπιν της συζήτησης που
είχαµε κατά την κοινοβουλευτική επιτροπή, προχωρήσαµε στην
αύξηση του απαιτούµενου χρόνου από ένα σε πέντε έτη, το
οποίο, όµως, πρακτικά σηµαίνει ότι ουσιαστικά θα χρειάζεται
πάνω από έντεκα χρόνια τελικά για να µπορεί κάποιος να έχει
πραγµατικά το δικαίωµα να συµµετάσχει στις διαδικασίες πρόσληψης για την ΕΥΠ.
Τέλος, σχετικά µε τη διάταξη του άρθρου 28 παράγραφος 8,
επιτρέψτε µου να επαναλάβω την κρισιµότητα της κατάστασης
στην οποία βρίσκεται η χώρα µας. Η Ελλάδα βρίσκεται υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση -µην το ξεχνάµε αυτό- υπό
επιτήρηση από τους διεθνείς οργανισµούς, όχι µόνο για την οι-
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κονοµία. Βρίσκεται για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειριζόµεθα
τα εντεινόµενα φαινόµενα της παράνοµης µετανάστευσης και
τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουµε τους µετανάστες, οι
οποίοι ζητούν άσυλο.
Βρίσκεται υπό επιτήρηση η χώρα µας διότι εδώ και χρόνια δεν
είµαστε συνεπείς µε τις υποχρεώσεις µας ως προς την αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων. Δεν είµαστε συνεπείς όσον
αφορά τις υποχρεώσεις µας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
νοµικό πλαίσιο, το οποίο διαµορφώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Διότι εδώ και χρόνια, µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, δεν έχει
γίνει απολύτως τίποτα για να δηµιουργηθούν διοικητικές δοµές
και υποδοµές που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν τη µεταναστευτική πολιτική της χώρας.
Θέλω λοιπόν να τονίσω εδώ ότι τον τελευταίο χρόνο στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνουµε στην κυριολεξία
έναν αγώνα δρόµου, ο οποίος ξεκίνησε από το σηµείο µηδέν. Ξεκίνησε δηλαδή από τη δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου, το
οποίο περιλαµβάνει ένα προεδρικό διάταγµα και τρεις νόµους
σχετικά µε την πολιτική ασύλου και τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών.
Όπως γνωρίζετε, αυτή η νοµοθετική εργασία εξαρτάται από
ανελαστικά χρονοδιαγράµµατα, καθώς υπάρχουν διαδικασίες και
προθεσµίες που προβλέπονται από το Σύνταγµα και τους νόµους
που σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν να συντµηθούν.
Έτσι, µε την ταχύτερη δυνατή προώθηση σχεδίου νόµου, από
τη στιγµή που είναι έτοιµο για παρουσίαση στο Υπουργικό Συµβούλιο µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου στο ΦΕΚ, απαιτούνται
τουλάχιστον δεκατέσσερις εβδοµάδες µε υπουργικά συµβούλια,
δηµόσια διαβούλευση, κεντρική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή,
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συναρµόδια Υπουργεία, διαδικασία της Βουλής, Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Θα ήθελα δε να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για λόγους που άπτονται της τρέχουσας δηµοσιονοµικής συγκυρίας, συντάσσει τα νοµοσχέδια αυτά χωρίς
τη λειτουργία νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών.
Επιτρέψτε µου σ’ αυτό το σηµείο να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τα στελέχη τόσο της Ελληνικής Αστυνοµίας όσο και του
Λιµενικού Σώµατος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής που έχουν ξεπεράσει εαυτόν και πράγµατι ανταποκρίνονται επαρκέστατα στη
νοµοπαρασκευή των σχεδίων νόµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Πέραν αυτού είναι προφανές ότι τα προβλήµατα στελέχωσης
των υπηρεσιών είναι τεράστια, µε δεδοµένο ότι δεν µπορούµε να
κάνουµε προσλήψεις. Είµαστε υποχρεωµένοι, µε συνεχείς προσκλήσεις ενδιαφέροντος, να αναζητούµε προσωπικό για αποσπάσεις.
Αυτή η πραγµατικότητα, ζοφερή για εµάς που τη ζούµε, είναι
η πραγµατικότητα που µας αναγκάζει να φέρουµε τη διάταξη για
την οποία άκουσα ορισµένες κρίσεις ή ορισµένες αµφισβητήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα χρειαστείτε και
άλλο χρόνο, κύριε Υπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Ελάχιστο χρόνο. Ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί είναι αδιανόητο να πει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρώτα απ’ όλα στην ελληνική κοινωνία ότι θα περιµένει ένα
ή ενάµιση χρόνο ακόµη για να ευδοκιµήσουν οι διαγωνιστικές
διαδικασίες, να ξεκινήσουν µετά οι εργασίες και κατόπιν να λειτουργήσουν τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών.
Την ίδια στιγµή δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτό το
επιχείρηµα –και καµµία Κυβέρνηση δεν µπορεί να το χρησιµοποιήσει- στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία χρηµατοδοτεί και απαιτεί
άµεσα αποτελέσµατα όσον αφορά τη δηµιουργία Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.
Είναι δύο φορές αδιανόητο επίσης να γίνεται αυτό τη στιγµή
που υπάρχουν ήδη από εποχής των προηγούµενων κυβερνήσεων
δέκα κέντρα, τα οποία κατασκευάστηκαν, εγκαινιάστηκαν, αλλά
δεν λειτούργησαν ποτέ, λόγω ακριβώς των αντιστάσεων των τοπικών κοινωνιών.
Γι’ αυτό φέραµε αυτή τη διάταξη που όλως εξαιρετικώς θα
ισχύσει και θα έχει πολύ περιορισµένη διάρκεια. Ισχύει µόνο για
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ένα έτος και για να µην υπάρχουν περιθώρια αµφισβήτησης,
αφαιρέσαµε το δεύτερο εδάφιο που προέβλεπε δυνατότητα εξάµηνης παράτασης. Ακόµα περιορίσαµε και τη συχνότητα που
µπορεί να γίνει προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία σε
µια µόνο φορά για κάθε αντικείµενο.
Συνεπώς κατανοώ µεν τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις των
συναδέλφων, αλλά πρέπει όλοι µας να κατανοήσουµε ότι η διάταξη αυτή εξυπηρετεί ένα θέµα µείζονος εθνικής σηµασίας και
είναι απολύτως ευθυγραµµισµένη µε τις απαιτήσεις δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό διότι θα ισχύει όλως κατ’ εξαίρεση για λόγους κατεπείγοντος και µέχρι να ευδοκιµήσουν οι
συµβατικές διαγωνιστικές διαδικασίες.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την κατανόησή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Ιππείου Λέσβου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω από την τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης, κ. Βενιζέλος, για να πω ότι εµείς στη Νέα Δηµοκρατία δεν αποδεχόµαστε αυτήν την τροπολογία. Εµµένουµε
στην στήριξη της τροπολογίας την οποία κατέθεσαν άνω των
εκατόν πενήντα –αν δεν µε απατά η πληροφόρηση που έχω- συναδέλφων από όλα τα κόµµατα.
Αυτό το οποίο συνιστούµε στον Υπουργό, κ. Βενιζέλο, είναι να
ξαναδεί το θέµα και να φέρει µία νέα νοµοθετική πρωτοβουλία
σύµφωνη µε αυτά τα οποία εν πολλοίς η πλειοψηφία των συναδέλφων διά αυτής της τροπολογίας της Βουλής εισηγείται.
Πάντως η νοµοθετική διατύπωση την οποία ο Υπουργός, κ. Βενιζέλος, φέρνει δεν είναι αποδεκτή για τη Νέα Δηµοκρατία, δεν
ψηφίζεται. Επίσης, ορθώς εγείρεται από πάρα πολλούς συναδέλφους θέµα τρόπου κατάθεσης αυτής της τροπολογίας.
Έρχοµαι τώρα στο υπό κρίση νοµοθέτηµα. Δεν θα πω πάρα
πολλά πράγµατα. Νοµίζω ότι ο ευρυµαθής εισηγητής της Νέας
Δηµοκρατίας, κ. Παυλόπουλος, και οι συνάδελφοι οι οποίοι µίλησαν πριν, ο κ. Μουσουρούλης, ο κ. Ντινόπουλος, καθώς και οι
συνάδελφοι που θα µιλήσουν µετά, ο κ. Κεφαλογιάννης, ο κ. Τζαβάρας, επαρκώς τοποθετήθηκαν και θα τοποθετηθούν επί του
θέµατος.
Εµείς επί της αρχής κατ’ ουσίαν είµαστε ευχαριστηµένοι µε
αυτό το νοµοθέτηµα. Το είπαµε. Είµαστε ιδιαιτέρως ευχαριστηµένοι από τις αλλαγές τις οποίες κάνατε, κύριε Υπουργέ. Είχαµε
σαφέστατα επιφυλάξεις για το άρθρο 28. Είναι ικανοποιητικές οι
αλλαγές που κάνατε. Δεν µπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστός ο σηµαντικός ρόλος του IMO. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός πρωταγωνιστεί διά των πρωτοβουλιών του στο ευρύ, διεθνές νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά τις µεταφορές στη θάλασσα.
Εκεί βεβαίως πολύ σηµαντικός υπήρξε διαχρονικά ο ρόλος
του κ. Ευθύµιου Μητρόπουλου. Όπως ξέρετε ο κ. Μητρόπουλος
εκτός από το ότι είναι Έλληνας και προέρχεται από το ελληνικό
Λιµενικό Σώµα, είναι πολύ σηµαντικός παράγων. Επίσης, δείχνει
πως µπορεί να εξελιχθεί ένας λαµπρός αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος. Εγώ τον κ. Μητρόπουλο είχα την ευκαιρία στην
ζωή µου να τον γνωρίσω παιδί ως λιµενάρχη Κερκύρας. Αποτελεί
πρότυπο –νοµίζω- για το πώς και τι στελέχη έχει το ελληνικό Λιµενικό Σώµα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα γνωστά ναυτικά ατυχήµατα των δύο
δεξαµενοπλοίων του «ERIKA» το ‘99 και του «PRESTIGE» το 2002
έδωσαν τη λαβή των πρωτοβουλιών, τα τρία νοµοθετικά πλαίσια,
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το δεύτερο του 2002, το οποίο ενσωµατώθηκε µε το π.δ. 49/2005
σε εµάς, που αφορά την παρακολούθηση της κυκλοφορίας στη
θάλασσα, και η συγκεκριµένη νοµοθετική δέσµη σήµερα εδώ η
οποία αφορά τα θέµατα διερεύνησης των ατυχηµάτων.
Κύριε Υπουργέ, ίσως θα έχει έννοια να εκµεταλλευτώ ένα
µέρος του υπόλοιπου χρόνου -γιατί σπάνια τον καταναλώνω όλογια να κάνουµε και µία κουβέντα για το συνολικό ρόλο της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας, του τι προσφέρει στη χώρα και το τι
περισσότερο µπορεί να προσφέρει στη χώρα.
Με τα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η ελληνική
εµπορική ναυτιλία έχει φέρει τα τελευταία δέκα χρόνια στη χώρα
εκατόν σαράντα δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό είναι περίπου το
50% του ελληνικού δηµόσιου χρέους για το 2009. Το δυστυχές
είναι ότι ένα µεγάλο µέρος από αυτά τα εκατόν σαράντα δισεκατοµµύρια, γύρω στα εξήντα µε εβδοµήντα δισεκατοµµύρια, έχει
επανεξαχθεί σε υπηρεσίες στις οποίες υποχρεούται να αγοράζει
από άλλες χώρες.
Θα ήταν πολύ σηµαντική πρόκληση εάν το ελληνικό κράτος
υπό αυτές τις συνθήκες της οικονοµικής στενότητος, διερευνούσε δυνατότητες να διατηρεί τµήµα αυτών των υπηρεσιών
εντός της χώρας. Αναφέροµαι, παραδείγµατος χάριν, στις ναυπηγικές υπηρεσίες, που στην Ελλάδα, στην πράξη, έχουν πάψει
σε µεγάλο βαθµό να υπάρχουν.
Βεβαίως, ρόλο σε όλα αυτά δεν µπορεί παρά να παίξει ένα
επανασυσταθησόµενο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Νοµίζω
ότι είναι γενική η αντίληψη του πολιτικού κόσµου της χώρας και
της κοινωνίας ότι κακώς καταργήθηκε αυτό το Υπουργείο και
πρέπει να επανασυσταθεί.
Γενικά σήµερα νοµίζω ότι η συζήτηση είχε ένα θετικό πρόσηµο
και ως προς τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Ο κ. Υπουργός στο
τέλος της τοποθέτησής του αναφέρθηκε λίγο στα θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής εξαιτίας µιας τροπολογίας που κατέθεσε.
Η τροπολογία είναι κατανοητή. Βέβαια, αυτό που για µας δεν
είναι κατανοητό είναι η συνολική αντίληψη της µέχρι πρότινος
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τη µεταναστευτική πολιτική στη
χώρα.
Εµείς υπήρξαµε ξεκάθαροι. Όταν, έφερε η τότε κυβέρνηση το
νοµοθέτηµα για την ιθαγένεια, προσπαθήσαµε µε κάθε τρόπο
πρώτα να την πείσουµε να το αποσύρει και κατόπιν να την πείσουµε ότι αυτό το νοµοθέτηµα θα είναι αρχή δεινών. Δυστυχώς,
επιβεβαιωθήκαµε.
Άλλη αστοχία υπήρξε το γνωστό θέµα του τείχους του Έβρου,
κύριε Υπουργέ. Αυτό λίγο-πολύ απετέλεσε –φαντάζοµαι- τρόπο
να ελπίσετε ότι θα λύσετε εν µέρει το πρόβληµα της εισροής µεταναστών. Δεν είδαµε κάτι να γίνεται ως προς την αποτροπή. Αντιθέτως, πολλαπλά θέµατα δηµιουργήθηκαν. Και αν καλώς
πληροφορούµαστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να συνεισφέρει στην κατασκευή αυτού του έργου, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, υπό συνθήκες µεγάλης οικονοµικής στενότητας θα πρέπει
να το χρηµατοδοτήσει ο ελληνικός προϋπολογισµός; Είναι έτσι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη): Θα σας απαντήσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Θα µας απαντήσετε. Πάρα πολύ
ωραία.
Ούτως ή άλλως, νοµίζω ότι η µεταναστευτική πολιτική της
απελθούσας κυβέρνησης πολλά δεινά επεσώρευσε στη χώρα.
Έρχοµαι και επ’ ολίγον να εκµεταλλευτώ το χρόνο, για να µιλήσω και για την παρούσα Κυβέρνηση. Εδώ παύω να µιλώ ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας και εν
πολλοίς εκφράζω τις προσωπικές µου σκέψεις.
Οφείλω να πω ότι όλα τα κόµµατα και εµείς στη Νέα Δηµοκρατία και ο Πρόεδρός µας, ο Αντώνης Σαµαράς, στηρίξαµε την
προσπάθεια της Κυβέρνησης Παπαδήµου προ του µεγάλου
φόβου η χώρα να οδηγηθεί πραγµατικά σε µία εθνική καταστροφή, οφειλόµενη στην απρονοησία –για να το πω µε τον πιο
κοµψό τρόπο- του τότε Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, µε τη γνωστή ιστορία, την απίστευτη αυτή ιστορία του
δηµοψηφίσµατος. Και στηρίξαµε αυτό το εγχείρηµα, αναλαµβάνοντας µέγα πολιτικό κόστος µε τις ειλικρινέστερες προθέσεις.
Θέλαµε, θέλουµε, επιθυµούµε η Κυβέρνηση αυτή του συγκεκριµένου σκοπού και της έκτακτης ανάγκης να πετύχει το σκοπό
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της, να κάνει αυτά τα δύο-τρία πράγµατα, για τα οποία τη στηρίξαµε και να οδηγήσει τη χώρα, στο συντοµότερο δυνατό χρόνο,
σε εθνικές εκλογές. Η Κυβέρνηση αυτή είναι µία Kυβέρνηση συγκεκριµένης ατζέντας.
Θα ήθελα, λοιπόν, κατ’ αρχάς, να σχολιάσω αρνητικά τα θρυλούµενα σιγά-σιγά από διάφορους κυβερνητικούς κύκλους περί
παρατάσεως του βίου της Κυβέρνησης, περί ευρείας εντολής και
όλα τα σχετικά. Αυτά δεν υπάρχουν στην ατζέντα.
Χειρότερο, όµως, αυτών είναι κάτι άλλο που παρατηρείται. Και
τι είναι αυτό το οποίο παρατηρείται και το οποίο είχα τη δυνατότητα να σχολιάσω και προηγουµένως, όχι όµως στην Αίθουσα
αυτή; Επιθυµώ, λοιπόν, να το πράξω στην Αίθουσα αυτή και να
είναι καταγεγραµµένο και στα Πρακτικά της Βουλής.
Η Κυβέρνηση αυτή είναι µία Κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης.
Έτσι τη στηρίζουµε. Και δεν τη στηρίζουµε, επειδή εµείς στη Νέα
Δηµοκρατία ονειρευτήκαµε µία µέρα ότι υπάρχει έκτακτη
ανάγκη. Υπήρξε τόσο µεγάλη έκτακτη ανάγκη που µας ανάγκασε
να υποστούµε µέγα πολιτικό κόστος.
Και τι παρατηρούµε; Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο τµήµα
αυτής της Κυβέρνησης, σειρά Υπουργών –για να µην αναφερθώ
ονοµαστικά, γιατί δεν έχει καµµία έννοια να γίνει αυτό- διαγωνίζονται, αλλά σε ποιο πλαίσιο; Όχι στο πλαίσιο σωτηρίας της
χώρας, όπως είναι το απαραίτητο, αλλά στο πλαίσιο της επερχόµενης εσωτερικής εκλογικής µάχης για την ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν µπορεί να µείνει έτσι και δεν µπορεί να συνεχιστεί.
Δεν µπορεί η Κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης να έχει σαν κριτήριο των ενεργειών των πλείστων όσων Υπουργών της, στα πιο
καίρια Υπουργεία της, το πώς θα γίνει αρεστός καθένας στο
εκλογικό σώµα που θα ψηφίσει στις ερχόµενες εκλογές, εάν και
όποτε γίνουν εντός του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν µας αφορά ως Εθνική
Αντιπροσωπεία και βεβαίως, δεν µας αφορά ως Νέα Δηµοκρατία,
αλλά µας αφορούν πάρα πολύ οι ενέργειες που γίνονται, για να
γίνουν οι συγκεκριµένοι ενεργούντες αρεστοί στους µέλλοντες
ψηφοφόρους τους, υπό την ιδιότητα των υποψηφίων αρχηγών
του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί έτσι.
Αυτή η Κυβέρνηση είναι µία Κυβέρνηση, η οποία είναι –ξαναλέω- ειδικού σκοπού, µία Κυβέρνηση η οποία είναι αναγκασµένη
να κάνει πράγµατα τα οποία υπό όρους θα µπορούσαν να είναι
και αντιδηµοφιλή ή εν πάση περιπτώσει, δεν θα µπορούσαν να
είναι χρήσιµα σε αυτήν την εκλογική προσπάθεια, την εκλογική
προσπάθεια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Αυτό, λοιπόν, το οποίο πρέπει να γίνει, αυτό το οποίο είναι έντιµο να γίνει και αυτό το οποίο παρακαλώ να γίνει, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν –είναι δικαίωµά τους- να διεκδικήσουν
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να παραιτηθούν από τον υπουργικό θώκο
της έκτακτης ανάγκης. Άλλως, είναι σχήµα οξύµωρο, η µεν κοινωνία, τα δε κόµµατα, η Βουλή, οι πάντες να περιµένουµε από
αυτούς να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων που η εθνική
ανάγκη επιβάλλει και να τους βλέπουµε να αίρονται µόνο στο
ύψος των κοµµατικών περιστάσεων και των δικών τους εσωκοµµατικών εκλογικών σκοπιµοτήτων. Το θέµα αυτό πρέπει να τελειώσει και πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Αν κάποιος θέλει την
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είναι θέµα δικό του. Όµως, είναι φρόνιµο να
αφήσει την υπουργική καρέκλα για κάποιον που δεν θέλει ηγεσία, που θέλει προσφορά προς τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Δένδια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Μπορώ να έχω το λόγο, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θέλετε να κάνετε παρέµβαση, κύριε Υπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Επειδή µου έθεσε ένα ερώτηµα ο κ. Δένδιας, θέλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δύο λεπτά σας αρκούν, κύριε Υπουργέ;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
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Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Σε ποιο από τα δύο θα απαντήσετε,
κύριε Υπουργέ; Στο πρώτο ή στο δεύτερο, κύριε Υπουργέ; Στα
περί παραιτήσεων ή στα προηγούµενα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Εγώ για τη δουλειά µου θέλω να µιλήσω. Αυτά είναι δική σας
δουλειά, δηλαδή να εκτιµάτε το πότε θα γίνει εκλογή στο
ΠΑΣΟΚ. Μιλώ για τη δική µου δουλειά. Η δική µου δουλειά είναι
να εφαρµόζω το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη Διαχείριση των Συνόρων», στο οποίο περιλαµβάνεται και η κατασκευή του φράχτη
στον Έβρο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις 5 Σεπτεµβρίου, όταν υπεγράφη η αντίστοιχη υπουργική απόφαση, αυτό το πρόγραµµα,
το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη Διαχείριση των Συνόρων», χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέροµαι στο σύνολο του έργου, εκτός από την κατασκευή του φράχτη, το οποίο
θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
µε απόφαση της 6ης Σεπτεµβρίου του αρµοδίου Υπουργού.
Όµως, αυτό σηµαίνει ότι από µόνο του το έργο δεν έχει κανένα
νόηµα, όπως δεν έχει κανένα νόηµα µόνο το πρόγραµµα των
θερµικών καµερών, για παράδειγµα ή η αγορά πέντε πλοίων. Μιλάµε για ένα συνολικό πρόγραµµα, το οποίο υλοποιούµε. Η αλήθεια είναι ότι διαπραγµατευτήκαµε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τη χρηµατοδότηση του φράχτη, αλλά σ’ εκείνη την περίπτωση
είχαν εξαιρεθεί έξι πλοία του Λιµενικού Σώµατος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε το αιτιολογικό ότι είχε αρνηθεί τη
χρηµατοδότηση του φράχτη στην Ισπανία και µε το φόβο ότι
υπάρχουν πολλές άλλες χώρες που έχουν σύνορα για τα οποία
θα µπορούσαν να διεκδικήσουν αντίστοιχα τεχνικά εµπόδια, επέλεξε να χρηµατοδοτήσει έξι πλοία για το Λιµενικό Σώµα, την Ελληνική Ακτοφυλακή και όχι το φράχτη. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει
ότι το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη Διαχείριση των Συνόρων»,
όπως παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο, πρόκειται να σταµατήσει την υλοποίησή του. Συνεχίζεται,
λοιπόν, κανονικά η εκτέλεσή του και σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινούµαστε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Τηλέµαχος Χυτήρης, Βουλευτής Β’ Αθηνών
του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ: Θα είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε, διότι η παρέµβασή µου είναι µόνο επί της τροπολογίας και
όχι επί του νόµου του κ. Παπουτσή.
Όσον αφορά αυτήν την τροπολογία, επειδή άκουσα τους συναδέλφους, έχω να πω ότι η τροπολογία του Υπουργού επανέρχεται στη Βουλή βελτιωµένη. Αυτό είναι καλό, διότι πιστεύω ότι
µ’ αυτόν τον τρόπο περισσότερες πτέρυγες της Βουλής θα µπορέσουν να ψηφίσουν υπέρ της τροπολογίας αυτής. Είναι προφανές ότι αυτή η βελτίωση θα έχει το «καλώς έχειν» από τη µεριά
των αρµοδίων σωµατείων των δηµοσιογράφων της «ΕΡΤ», του
ΑΠΕ, κ.λπ..
Όµως, αναµένοντας τη βελτίωση αυτής της τροπολογίας, µου
δίνεται η ευκαιρία να πω ότι όλα αυτά συµβαίνουν διότι, αγαπητοί
συνάδελφοι, φοβάµαι ότι έχουµε πάρει –και µιλώ για όλους τους
πολιτικούς χώρους- κάπως στραβά την υπόθεση της δηµόσιας
τηλεόρασης στη χώρα µας. Εποµένως, όταν γίνεται ένα λάθος,
ως συνήθως έπονται και άλλα λάθη, το ένα µετά το άλλο.
Η δηµόσια τηλεόραση δεν µπορεί να ανήκει στις ΔΕΚΟ. Είναι
ένας δηµοσιογραφικός Οργανισµός. Το ίδιο συµβαίνει και µε το
«Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων». Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα
έχουν εξαιρέσεις ή ευνοϊκές λύσεις σε σύγκριση µε άλλους, όσον
αφορά τα προβλήµατα, κ.λπ.. Με κανέναν τρόπο! Σηµαίνει, όµως,
ότι θα έχουν µία αντιµετώπιση γι’ αυτό που είναι και δεν µπορεί
να είναι η ίδια οριζόντια αντιµετώπιση, όπως είναι στη ΔΕΗ ή
στην ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.. Όπως γνωρίζουµε όλοι µας, ένας δηµοσιο-
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γραφικός οργανισµός, όπως είναι η δηµόσια τηλεόραση, έχει ειδικά καθήκοντα και πάρα πολλές ειδικότητες. Δουλεύει είκοσι
τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Πρέπει να βρίσκεται παντού
και να καλύπτει τα πάντα.
Ταυτόχρονα, πρέπει να πούµε και κάτι άλλο που το ξεχνάµε.
Υπάρχει το ανταποδοτικό τέλος, δηλαδή ο ελληνικός λαός πληρώνει τη δηµόσια τηλεόρασή «του»! Εποµένως, δεν είναι ζηµιογόνος. Άρα, πρέπει να αντιµετωπίζεται µε διαφορετικό τρόπο.
Βεβαίως να γίνουν οι αναδιαρθρώσεις, σε κρίση βρισκόµαστε.
Βεβαίως να δούµε το µισθολόγιο όλων και να δούµε πού πρέπει
να φτάνει κ.λπ., χωρίς καµµία αµφιβολία.
Όµως πρέπει να συµπεριφερόµαστε απέναντι στη δηµόσια τηλεόραση ως δηµοσιογραφικό οργανισµό. Να µην συγχέουµε τη
δηµόσια τηλεόραση µε όλα τα άλλα. Διότι έτσι πέφτουµε σε διάφορα λάθη, όπως είδαµε και πάµε να λύσουµε προβλήµατα και
δηµιουργούµε άλλα προβλήµατα. Διότι είναι προφανές ότι οι δηµοσιογράφοι δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι πουθενά
δηµόσιοι υπάλληλοι. Στη Σοβιετική Ένωση ήταν δηµόσιοι υπάλληλοι οι δηµοσιογράφοι. Δεν µπορεί σε µία δηµοκρατία οι δηµοσιογράφοι να είναι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Προφανώς, χωρίς καµµία αµφιβολία οι αµοιβές τους θα πρέπει
να είναι ανάλογες µε την περίοδο που περνάµε. Δεν το συζητάµε.
Όµως, θα πρέπει να γίνονται διαπραγµατεύσεις. Θα πρέπει να
δούµε τις ειδικότερες σχέσεις οι οποίες πρέπει να διέπουν -λόγω
του ειδικότερου καθεστώτος- τις εργασιακές σχέσεις στην τηλεόραση, όπως και στο «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων».
Με αυτήν την έννοια πιστεύω ότι η βελτιωµένη τροπολογία που
έρχεται από τον κύριο Υπουργό -και για την οποία δεν µπορώ να
µιλήσω γιατί πρόκειται να παρουσιαστεί σε λίγο στην Αίθουσαείναι ένα πρώτο βήµα το οποίο πρέπει να δεχτούµε. Μιλάω για
όλες τις πτέρυγες, µιλάω για όλους εµάς που υπογράψαµε την
τροπολογία και η υπογραφή στην τροπολογία µας αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν και η αιτία που έρχεται ο Υπουργός µε την τροπολογία τη δική του.
Δεν είµαι –και κυρίως αυτούς τους καιρούς- υπέρ της άποψης
«ή όλα ή τίποτα», που καµµία φορά χαρακτηρίζει συνδικαλιστικές
διεκδικήσεις -και είναι λάθος σε περίοδο κρίσης να υπάρχει αυτό
το αίτηµα- γι’ αυτό είµαι απ’ αυτούς που λέω να ψηφίσουµε τη
βελτιωµένη αυτήν τροπολογία, που έρχεται από τον κύριο Βενιζέλο, όλοι στη Βουλή. Διότι αυτό είναι ένα πρώτο βήµα και πολύ
περισσότερο είναι ένα πρώτο βήµα, πιστεύοντας αυτά που είπε
ο Υπουργός σήµερα το πρωί εδώ στην Αίθουσα, ότι άλλα θέµατα
που ανήκουν στην τροπολογία που εµείς καταθέσαµε, πρόκειται
να αντιµετωπιστούν προσεχώς.
Όµως τώρα, λόγω του ενιαίου µισθολογίου, το οποίο, όπως
ξέρετε, αρχίζει να λειτουργεί, πρέπει να λυθεί επειγόντως, κατά
την άποψή µου, το θέµα των αµοιβών των δηµοσιογράφων τόσο
στη δηµόσια τηλεόραση όσο και στο ΑΠΕ.
Γι’ αυτό σας καλώ όλους να δεχτούµε αυτό το πρώτο, το ουσιαστικό βήµα προκειµένου να µπορέσουµε µετά να προχωρήσουµε. Και είναι κι ένα βήµα το οποίο είναι δίκαιο και για τους
δηµοσιογράφους και ξεκαθαρίζει και ορισµένα πράγµατα και ορισµένες συγχύσεις που έγιναν περί πόσο ο δηµοσιογράφος είναι
δηµόσιος υπάλληλος αν είναι δυνατόν ή πόσο δεν είναι δηµόσιος
υπάλληλος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τηλέµαχο Χυτήρη, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής στη συζητούµενη αυτή κύρωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, ότι εδώ στην Ελλάδα αντιµετωπίζουµε το θέµα
µετά την πολυδιάσπαση του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου το Λιµενικό πήγε στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης.
Έχουν γίνει πολλές φορές συζητήσεις σε επιτροπές σε θέµατα
που άπτονται και άλλων Υπουργείων από ένα διαφορετικό. Είναι
πολύ γνωστή αυτή η πρακτική, µε τη διαφορά ότι στο συγκεκριµένο θέµα εµείς έχουµε µία αρχή. Η πρότασή µας είναι η επανασύσταση του αυτόνοµου Υπουργείου Ναυτιλίας µε όλα τα θέµα-
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τα τα οποία οφείλει να εµπεριέχει.
Κάποιοι κατασυκοφάντησαν το Λιµενικό µε βαρείς χαρακτηρισµούς, που είναι ένα από τα πιο σηµαντικά, πιο άξια αξιοκρατικά
Σώµατα της χώρας -πρέπει να το πούµε, αυτοί οι ένστολοι- µε
τους υψηλότερους βαθµούς και τα πιο ουσιαστικά και τυπικά
προσόντα απ’ όλους, µε ιδιαίτερο επίπεδο ικανοτήτων και µπορούµε να χαιρετίσουµε και την απόδοσή τους, ότι αν ήταν στο
Υπουργείο Ναυτιλίας θα επηρεάζετο αυτό το Σώµα από τα συµφέροντα των εφοπλιστών. Αν είναι δυνατόν!
Θεωρούµε ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί στην επόµενη φάση
αυτή η αντινοµία της πολυδιάσπασης του αντικειµένου και µάλιστα κάποιοι προσπαθούν να τονίσουν ότι κοιτάξτε τι κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη και ποιοι άλλοι κ.λπ.. Εµείς είµαστε µια χώρα µε
πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά και µε µία δυνατότητα να πρωτοπορούµε στις αποφάσεις µας. Δηλαδή να καταλάβω ένα πράγµα:
Γιατί τα θαλάσσια σύνορα δεν είναι υπόθεση του ελληνικού Ναυτικού; Μιλάµε για τα σύνορα, όχι για την τάξη σε σχέση µε άλλους. Άλλο πράγµα τα σύνορα. Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης
µιλάει για την τάφρο στον Έβρο που κάνει ο ελληνικός Στρατός,
έτσι για να συνειδητοποιήσουµε ορισµένα πράγµατα. Τα σύνορα
είναι ο ελληνικός Στρατός. Άλλο τα σύνορα, κατά την πραγµατικότητα.
Είναι ελληνικός Στρατός τα σύνορα, όπως και η δικιά µας
άποψη είναι αυτή υπέρ του αυτόνοµου, ολοκληρωµένου Υπουργείου Ναυτιλίας, µε µια πολιτική που δεν θα έχει κανένα κοµµάτι
που να είναι αλλού. Όπου εµπίπτουν συναρµοδιότητες όσον
αφορά το συντονισµό κανονισµών και τα άλλα, αυτά τα βρίσκει
η πολιτεία. Δεν το θέτουµε το ζήτηµα ως διαµάχη, αλλά στην φιλοσοφική του αρχή, στην αφετηρία του. Δεν το βάζουµε ούτε σε
επίπεδο προσωπικό, προς Θεού, και σε καµµιά περίπτωση δεν
θέλουµε να υπάρξει τέτοια παρερµηνεία, αλλά το βάζουµε σε
ένα επίπεδο αρχής και πιστεύουµε ότι σ’ αυτό συµφωνούν το σύνολο των φορέων που εµπλέκεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας
αυτήν τη στιγµή και από τους εργαζόµενους από όλα τα σωµατεία αλλά και από τους εφοπλιστικούς ή άλλους κύκλους. Εδώ
είναι ένα θέµα ότι πρέπει να µπούµε στην κοίτη αυτή της επανασύστασης και ενοποίησης του Υπουργείου.
Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτηµα που έχει να κάνει µε το τι ψηφίζουµε σήµερα µε βάση τις τροπολογίες που ήρθαν.
Στην τροπολογία που θέτει την παράταση των αποσπάσεων
των εργαζοµένων στις ΔΕΚΟ σε διάφορες υπηρεσίες, οργανισµούς κ.λπ. µέχρι 31/12/2013 θα συµφωνήσουµε.
Όσον αφορά το άρθρο 28 του σχεδίου νόµου που έχει να κάνει
µε τα θέµατα στέγασης, σίτισης υγιεινής και επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα µας, µια τροπολογία η οποία επικαλείται τους χρονικούς ορίζοντες πραγµατοποίησης διαγωνισµών είναι σε λάθος βάση. Το πρόβληµα δεν
είναι οι έκτακτες περιπτώσεις και οι έκτακτες ανάγκες. Είναι
διαρκές το πρόβληµα. Ξέρουµε πολύ καλά πόσες δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες έρχονται παράνοµα στη χώρα µας
το χρόνο. Με βάση αυτά µπορούµε να έχουµε ένα σχεδιασµό ο
οποίος θα καλύψει τις ανάγκες αυτές σε ό,τι αφορά αυτά που
περιγράφουµε, δηλαδή για τη σίτιση κατ’ αρχάς, για τη στέγαση
και για την υγιεινή τους.
Επίσης, να σταµατήσει κάθε πολιτική στα µετόπισθεν της
χώρας µας, στο δυτικό άξονα, που είναι περιοχές παράνοµης
εξόδου των λαθροµεταναστών από την Ελλάδα, για να γίνουν
εκεί καταυλισµοί. Όλα αυτά πρέπει να είναι κοντά στα σύνορα,
στις πύλες εισόδου. Γιατί; Γιατί άµεση πολιτική µας θα είναι,
εκτός αυτών που δικαιούνται πραγµατικά άσυλο, η απέλασή
τους. Άρα, αν έχουµε στρατηγική, πρέπει να έχουµε και σχεδιασµό.
Σήµερα, που δεν έχει ψηφιστεί αυτή η τροπολογία, τι κάνουµε;
Παίρνουµε κονδύλια πάνω στις έκτακτες ανάγκες για την αντιµετώπισή τους. Άρα, γιατί χρειαζόµαστε τροπολογία η οποία θα
λέει «λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης», αφού είναι πάγιες ανάγκες;
Απλά κυµαίνεται ο αριθµός των παρανόµως εισελθόντων και µάλιστα πάµε να µειώσουµε αυτόν τον αριθµό µε συγκεκριµένα
µέτρα.
Άρα, χρειάζεται ένας σωστός σχεδιασµός. Ξεκινά τους διαγωνισµούς και καλύπτει αυτές τις ανάγκες.
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Να πούµε επίσης, ότι πρέπει η πολιτική µας να είναι σθεναρή.
Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι ευρωπαίοι εταίροι
να συνειδητοποιήσουν την ιδιαιτερότητα του κόστους που πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Έρχοµαι στη διατύπωση της παραγράφου που αναδιατυπώνεται στο άρθρο 28 για την ΕΥΠ. Προσέξτε, το ζητούµενο για να
είναι κάποιος υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
είναι η εθνική του συνείδηση, να υπερασπίζεται τη µία πατρίδα.
Έχετε µέχρι τώρα επιτρέψει τη σύγχυση των εννοιών. Η ιθαγένεια δεν απονέµεται. Η ιθαγένεια είναι εκ του γένους. Η υπηκοότητα απονέµεται. Πρέπει να αλλάξετε συνολικά όλο το δίκαιο το
οποίο έχετε ψηφίσει. Είναι λάθος οι διατυπώσεις. Η ιθαγένεια δεν
απονέµεται. Η υπηκοότητα µπορεί να δοθεί. Η ιθαγένεια δεν
αφαιρείται. Δεν παύει ο άλλος να είναι Έλληνας αν κάνει κακούργηµα, απλά θα χάσει κάποια πολιτικά δικαιώµατα. Την υπηκοότητα, όµως, του ξένου που τον έχεις πολιτογραφήσει, µπορείς
να την αφαιρέσεις.
Παρακαλώ και τους συµβούλους και τους πάντες, να αλλάξουν τις ορολογίες και στα νοµοσχέδια όλα να υπάρξουν αναδιατυπώσεις.
Υπήκοος: Έρχεται να υπακούσει, όπως τα βρήκε και όχι όπως
τα ήξερε. Έρχεται να µπει σε ένα δικαιακό σύστηµα, σε µια ευνοµούµενη πολιτεία. Έχει και αυτός τα ατοµικά και αν δικαιούται,
κάτω από συγκεκριµένες αυστηρές προϋποθέσεις πολιτικά δικαιώµατα. Θα κάνετε διάκριση σ’ αυτό. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.
Άρα, το ζητούµενο για τον υπάλληλο της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών είναι η εθνική του συνείδηση, αν δηλαδή έχει τη
ζέση µέσα του να υπερασπιστεί αυτή την πατρίδα µε την ιστορία,
τον πολιτισµό, τις επιδιώξεις της, τα ιδεώδη της σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν κάνουµε επιµερισµό.
Βασικό κριτήριο για τις προσλήψεις πρέπει να είναι αυτό. Το
θέµα δεν είναι αν βρίσκεται πέντε χρόνια εδώ ή όχι. Σε τελευταία
ανάλυση, θα είναι και διπλός πράκτορας, αν το πιάσει κανείς διαφορετικά, αν έχει διπλή συνείδηση. Είναι πολύ επικίνδυνο να
στρατολογηθεί εκ νέου από άλλους αν δεν έχει εθνική συνείδηση. Δεν µπορούµε να ψηφίσουµε ηµιτελή διατύπωση.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 622 που έχει
σχέση µε το ΣΑΕ, σαφώς και την ψηφίζουµε. Μπορεί να υπάρξει
µια αναβολή µέχρι ενός σηµείου.
Θέλω να καταθέσω για τα Πρακτικά την επιστολή-καταγγελία
του Βουλευτή της κρατικής Δούµας Ιβάν Σαββίδη που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό της χώρας και που καταγγέλλει πολιτικές συµπεριφορές. Αναφέρεται στον κ. Δόλλη, γιατί ο ίδιος
επιδιώκει τη βελτίωση των ελληνορωσικών σχέσεων. Πρέπει να
το εκµεταλλευτούµε αυτό. Πρέπει να συσφίξουµε τις σχέσεις.
Δεν πρέπει να υπάρχουν ενδιάµεσοι υπονοµευτές αυτής της
καλής επικοινωνίας που η χώρα µας στρατηγικά οφείλει να έχει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν θα τη διαβάσω γιατί θεωρώ ότι δεν είναι αυτή τη στιγµή
ωφέλιµο για την πατρίδα µας.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 623 που έχει
να κάνει µε την εικοσαετή µετακύλιση των υποχρεώσεων της δωρήτριας χώρας Ελλάδας για την αναπτυξιακή πολιτική στα Βαλκάνια µε ένα υπέρογκο για τα σηµερινά δεδοµένα ποσό για
πολλές χώρες. Υπάρχουν περιοχές όπως στην Αλβανία, που
πράγµατι µας ενδιαφέρει να βοηθήσουµε για τα οδικά έργα ή για
άλλα. Συµφωνούµε µε το ότι µετακυλίεται µέχρι το 2020 αυτό το
έργο για να γίνει επιµερισµός στις κρατικές δαπάνες. Το πόσο
όµως θα προχωρήσουµε ή όχι αυτά τα έργα σα δωρήτρια χώρα
πρέπει να είναι συνυφασµένο και µε τη στάση των γειτονικών
χωρών απέναντί µας, αν έχουν εχθρικά ή όχι χαρακτηριστικά, αν
είναι πραγµατικά καλής γειτονίας ή όχι και αν σέβονται αυτά τα
έργα γιατί είναι από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού µιας και είµαστε δωρήτρια χώρα. Όλα αυτά είναι θέµατα ευέλικτης πολιτικής. Εδώ απλά µε επισηµάνσεις ψηφίζουµε αυτή τη µετακύλιση,
επισηµαίνοντας όµως στην Κυβέρνηση ιδιαίτερη προσοχή για το
πώς θα εφαρµοστεί.
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Για το ζήτηµα της τροπολογίας που αναδιατυπώνεται και πάλι
για τους εργαζόµενους στη ΝΕΤ θεωρούµε ότι, επειδή η Βουλή
δεν κλείνει και είναι ανοιχτή και την επόµενη εβδοµάδα και έχει
και επιτροπές, επειδή υπάρχουν πραγµατικά πιέσεις απ’ όλη την
κοινωνία, από τους δικαστικούς υπαλλήλους για το χωριστό µισθολόγιο βάσει του Συντάγµατος που είναι χωριστός πυλώνας
δηµοκρατίας ο καθένας στην πλευρά του, επειδή εδώ πράγµατι
υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς στους εργαζόµενους στη ΝΕΤ που
έχει και τρωτά και καλά σηµεία, έχει δυνατότητες απόδοσης, έχει
και δυνατότητες υποκειµενικότητας, η αρχική διατύπωση ότι ο
Υπουργός µε το συναρµόδιο Υπουργό καθορίζουν για να ξεφύγουµε από τη διελκυστίνδα µιας προηγούµενης νοµοθετικής
πράξης, αυτό εµπεριέχει πολλά στοιχεία ασάφειας και υποκειµενικότητας. Δεν είναι θέµα καχυποψίας ή όχι. Είναι θέµα ότι τελικά
δεν είναι αυτή η λύση. Διαφαίνεται σ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής η διάθεση να βρεθεί µία διευθέτηση στο ζήτηµα η οποία
όµως να έχει σαν παρονοµαστή όλες τις πτυχές οι οποίες θα διευκολύνουν. Υπέγραψαν εκατόν εξήντα Βουλευτές καλή τη πίστει µία πρόταση. Αυτή έχει και δοµικά χαρακτηριστικά. Εµείς θα
λέγαµε ότι αν είναι να έχουµε συζήτηση για την ΕΡΤ εν συνόλω,
να δούµε αν διατηρεί κρατικό χαρακτήρα και πώς, να φύγει από
τις διαφηµίσεις οπότε να γίνει πιο ελκυστική µε άλλο χαρακτήρα,
οπότε να δούµε οι ιδιώτες-ανταγωνιστές που προσφεύγουν στα
ευρωπαϊκά δικαστήρια πώς θα το χειρίζονται, ή να δούµε το ζήτηµα της κατάργησης του τέλους υπέρ ΕΡΤ του άρθρου 21 του
ν. 2644/98 που είναι πάλι ένα αίτηµα των Ελλήνων πολιτών που
λένε σε τελευταία ανάλυση το εξής χαρακτηριστικό: «Υπέρ ΕΡΤ
ο στάβλος». Όπως έλεγε ένας αγαπητός συνάδελφος, «µα, βλέπουν και τα ζώα µου τηλεόραση;». Να δούµε συνολικά το θέµα
αυτό. Έχετε το χρόνο.
Εµείς κατανοούµε και την προσπάθεια να παρέµβετε και θέλουµε να διευκολύνουµε µετακυλύοντας το αίτηµα σε ωριµότητα
ώστε και ο συναρµόδιος Υπουργός να πάρει τις ευθύνες του και
όχι µόνο ο Βενιζέλος ως Αντιπρόεδρος να τρέχει άλλοτε µε τον
πυροσβεστήρα στην πλάτη, άλλοτε µε την επιτάχυνση και την
αγωνία αν προλαβαίνει, οπότε µε καθαρές εξηγήσεις, µε καθαρή
στάση απ’ όλα τα κόµµατα και µε την ευρεία συναίνεση που απαιτείται σ’ αυτές τις περιπτώσεις να ειδωθεί το θέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, κύριε Χρυσανθακόπουλε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολύ σηµαντικό
το θέµα. Μιλάω για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν αµφιβάλλω,
αλλά ολοκληρώστε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λέει η πλευρά των
συνδικαλιστών: «Εµείς θέλουµε συλλογικές συµβάσεις εργασίας
κι όχι υπό καθεστώς κρατικό. Δεν θέλουµε να είµαστε κρατικοί
υπάλληλοι». Αφού ξεκαθαρίζει ο καθένας τι θέλει από τη µεριά
του, να ξεκαθαρίσουµε κι εµείς το χαρακτήρα. Λένε: «Να είµαστε
κάτι σαν ΔΕΚΟ και πιο πέρα ακόµα».
Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν διότι εδώ
εµείς µπορεί να δώσουµε πολλά και σήµερα ακόµα και να µη
φτάνουν και να είσαι και κατηγορούµενος. Αν δεν είναι λοιπόν
ώριµη και καλά επεξεργασµένη µία απόφαση στο συνολικό χαρακτήρα αυτού του θέµατος, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Σήµερα συναντάµε καχυποψία πάνω στο ότι εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός να κάνει τη ρύθµιση µετά εξαιρώντας αρχικά κι έτσι
λένε «κρατάµε το ένα και αρχίζουµε τον πόλεµο για το άλλο».
Ολοκληρώνοντας, επειδή τίθεται θέµα κυβερνητικής πορείας,
κύριε Πρόεδρε, για το πώς προχωράει η Κυβέρνηση στη νοµοθέτηση γιατί βάσει του Συντάγµατος η Κυβέρνηση έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία, εµείς θέτουµε θέµατα που έχουν να κάνουν
µε το χαρακτήρα ανασύνθεσης της Κυβέρνησης, µε το πιο συνεκτικό, ολιγοµελές και καλά προγραµµατισµένο σχήµα. Ξέρουµε ότι υπάρχουν νοµοσχέδια για να κατατεθούν. Γνωρίζουµε
ότι και την επόµενη εβδοµάδα θα είναι κατατεθειµένα σ’ αυτή τη
Βουλή µέχρι να κλείσει. Υπάρχει ο χρόνος να προχωρήσουµε.
Καταθέτω στα Πρακτικά –και τελειώνω µ’ αυτό- τη χθεσινή οµιλία του Προέδρου του ΛΑΟΣ κ. Καρατζαφέρη στο δεύτερο ετή-
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σιο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου
µε θέµα «Η ώρα της ελληνικής οικονοµίας - ώρα ευθύνης, αποφάσεων και δράσης». Την καταθέτω στα Πρακτικά γιατί ο πολιτικός δηµόσιος λόγος ο οποίος έχει να κάνει µε τους στόχους
της κυβερνητικής πολιτικής πρέπει να υπάρχει εντός κοινοβουλευτικής αιθούσης και να µην εκφέρεται µόνο σε forα εκτός, µιας
και τα θέµατα που θίγει είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν πρόσβαση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κύριος Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα οµιλία η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χρυσανθακόπουλο.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να µιλήσετε τώρα; Έχουµε δύο οµιλητές ακόµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω το λόγο τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): O Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Βενιζέλος έχει το
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, έκανα µία προσπάθεια το πρωί να ρυθµιστεί το ζήτηµα όχι µόνο της ΕΡΤ αλλά
και ορισµένων άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
που έχουν ιδιοµορφίες και που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε µεγαλύτερη ευελιξία.
Επειδή όµως το βαθµολόγιο και µισθολόγιο και γενικά η δέσµη
των διαρθρωτικών αλλαγών είναι ζωτικής σηµασίας για την κυβερνητική πολιτική και τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, επειδή
το νοµοθετικό έργο πρέπει να ασκείται µε απόλυτη διαφάνεια,
επειδή η Κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από τρία κόµµατα, το
ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δηµοκρατία και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό
και επειδή και στο εσωτερικό των εργαζοµένων σε µεγάλους φορείς του δηµοσίου όπως η ΕΡΤ πρέπει να επικρατήσει µία δυνατότητα συζήτησης, ώστε να µην υπάρχουν εσωτερικές αντιθέσεις, γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο να αποσύρω την τροπολογία αυτή
µε γενικό αριθµό 630 και ειδικό αριθµό 25 προκειµένου µέσα στις
επόµενες µέρες µετά από µία οργανωµένη συζήτηση µε όλους
τους ενδιαφερόµενους να µπορέσουµε να καταλήξουµε σε µία
ρύθµιση που θα γίνει κατανοητή κατ’ αρχάς από τους ίδιους τους
ενδιαφερόµενους ως προς το ευνοϊκό και φιλικό προς αυτούς
περιεχόµενο, γιατί εδώ κινδυνεύουµε να έχει συµβεί και το εξής
παράδοξο, να εισάγονται ρυθµίσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά φιλικές και αυτές να θεωρούνται ως ενοχλητικές ή εχθρικές.
Για την ιστορία του πράγµατος απλώς θέλω να ξέρετε ότι η
τελευταία εκδοχή της παραγράφου 3 της τροπολογίας αυτής
είναι ότι οι αποδοχές των δηµοσιογράφων που απασχολούνται
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και
του άρθρου 31 του νόµου αυτού καθορίζονται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµοδίου
Υπουργού µετά από διαβούλευση µε τις οικείες δηµοσιογραφικές ενώσεις. Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης
ισχύουν οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται οι δηµοσιογράφοι του προηγούµενου εδαφίου. Σε κάθε περίπτωση οι δηµοσιογράφοι της παραγράφου αυτής υπάγονται
στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος κεφαλαίου. Αυτό θα αντικαθιστούσε την παράγραφο 3 της τροπολογίας.
Θέλω, επίσης, να θυµίσω ότι µε την παράγραφο 1 της αποσυρόµενης τροπολογίας έπαυε να ισχύει το εσωτερικό όριο µε
βάση την εκπαιδευτική βαθµίδα για κατηγορίες εργαζοµένων
που είναι ειδικού χαρακτήρα. Αυτό αφορά από τους τεχνικούς
της ΕΑΒ µέχρι τους τεχνικούς της ΕΡΤ. Με την παράγραφο 2 της
τροπολογίας αυτής, εάν το µεσοσταθµικό όριο των 1.900 ευρώ
ανά εργαζόµενο ανά µήνα υπερβαίνει το όριο της µείωσης κατά
35% των αποδοχών µε βάση τις αποδοχές της 31ης Δεκεµβρίου
2009, ισχύει το ευνοϊκότερο για τον εργαζόµενο όριο.
Αυτές είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης, αλλά επειδή η Κυβέρνηση αυτή είναι η Κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου και επειδή
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και η ίδια η λειτουργία της Κυβέρνησης πρέπει να διασφαλιστεί
και η Κοινοβουλευτική της Πλειοψηφία πρέπει να εκφραστεί και
η Βουλή πρέπει να είναι πλήρως ενήµερη και η κοινωνία και οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν αίσθηση τού τι κάνουµε και τού
τι γίνεται και το ποιος έχει την ευθύνη για τι πράγµα, γι’ αυτό µε
στοιχειώδη άνεση θα επανέλθουµε αφού διαβουλευτούµε πάνω
στη βάση της πρότασης που ανέφερα προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βενιζέλο.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα το λόγο για τρία διαφορετικά θέµατα. Πρώτον, ενεπλάκη το όνοµά µου σε µία λίστα η οποία δόθηκε στη
δηµοσιότητα για αίτηµα για καταβολή αναδροµικών σε Βουλευτές.
Βεβαίως, σ’ αυτήν την Αίθουσα γνωρίζουµε ότι οι Βουλευτές
είναι ένοχοι µέχρι να αποδείξουν την ταυτότητά τους, ενώ όλοι
οι πολίτες είναι αθώοι µέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους. Εγώ,
δεχόµενος την ενοχή µου και επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να υπερασπιστώ τον εαυτό µου, αυτό που θέλω να πω ως δήλωση στη
Βουλή είναι ότι όποιος µου φέρει αγωγή κατά του δηµοσίου ή
αίτηση αναστολής, έστω και πλαστογραφηµένη σε συµβολαιογράφο της αρεσκείας του, του µεταβιβάζω όλη την προσωπική
µου περιουσία.
Τώρα, ο άλλος λόγος για τον οποίο ήθελα να µιλήσω σήµερα
είναι οι δύο τροπολογίες. Τη µια τροπολογία ήδη την απέσυρε ο
κ. Βενιζέλος. Και την απέσυρε ο επιµελής κοινοβουλευτικά κ. Βενιζέλος µε το αιτιολογικό ότι έχουµε µια Κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου µε τρία διαφορετικά κόµµατα, για να γίνει διαβούλευση.
Νοµίζω ότι αυτή η διαβούλευση έγινε µεταξύ των Βουλευτών.
Είδα τον συνάδελφό µου τον κ. Σίµο Κεδίκογλου, ο οποίος
είναι και υπεύθυνος της Νέας Δηµοκρατίας στα θέµατα Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης να µετράει τις υπογραφές των συναδέλφων Βουλευτών –µεταξύ των οποίων και τη δική µου- οι οποίοι
έχουν υπογράψει κάτω από αυτήν την τροπολογία. Άκουσα και
κάποιους άλλους συναδέλφους να λένε ότι ο αριθµός των Βουλευτών αυτών είναι εκατόν πενήντα. Σηµαίνει λοιπόν, ότι οι Βουλευτές διαβουλεύτηκαν µεταξύ τους, κατέληξαν σε κάποια
συγκεκριµένη ρύθµιση και αυτήν τη ρύθµιση ζήτησαν από την
Κυβέρνηση να κάνει αποδεκτή.
Εγώ νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξει µια τέτοια ρύθµιση σ’ αυτό
το θέµα. Το µόνο θέµα που βάζω, µιας και βρίσκεται στην Αίθουσα και στη Βουλή ο κ. Βενιζέλος, είναι να δούµε µερικά θέµατα, τα οποία άπτονται των κανονισµών λειτουργίας κυρίως της
ΕΡΤ, που είναι πέρα από κάθε λογική και αυτά να τα λύσουµε αν
θέλουµε να γυρίσουµε κεφάλαιο. Δεν πάω πάρα πέρα σε αυτό.
Θα σας πω µόνο ένα παράδειγµα. Βρέθηκα στην ΕΡΤ σε εκποµπή στο ραδιόφωνο. Κάποια στιγµή µας διέκοψαν, µπήκε κάποιος υπάλληλος µέσα και ρωτάω τον δηµοσιογράφο: «Γιατί µας
διακόπτουν;» Μου απάντησε πως κάποια ανακοίνωση πρέπει να
γίνει. Ποια ήταν η ανακοίνωση; «Η ώρα Ελλάδος είναι δώδεκα».
Κατοχυρωµένο δικαίωµα µε βάση τον κανονισµό λειτουργίας. Τέτοια, λοιπόν, θέµατα πρέπει να τα δούµε.
Οι δηµοσιογράφοι όµως, οι οποίοι δουλεύουν µαζί και µε τους
υπαλλήλους της Βουλής µέχρι τις τρεις η ώρα τα ξηµερώµατα,
που δεν είναι µόνο της ΕΡΤ, αλλά είναι και όλων των άλλων δηµοσίων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, όπως είναι τα δηµοτικά ραδιόφωνα κ.λπ., είναι άνθρωποι χωρίς ωράριο και είναι άνθρωποι
που δεν µπορεί να είναι σε ένα ενιαίο µισθολόγιο. Ορθώς το δέχτηκε αυτό το κοµµάτι ο κ. Βενιζέλος. Έπρεπε να δεχτεί και το
υπόλοιπο, το οποίο του ζητάτε για να λυθεί αυτό το θέµα.
Το τρίτο θέµα το οποίο ήθελα να θίξω –και µε αυτό κλείνωείναι ότι έχω καταθέσει µια τροπολογία. Αυτή δεν απευθύνεται
στον παριστάµενο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά απευθύνεται κυρίως στο οικονοµικό επιτελείο και είναι η αναστολή
των πλειστηριασµών για την πρώτη κατοικία και µετά τις 31-122011.
Ξέρετε πολύ καλά ότι σ’ αυτήν την οικονοµική κρίση, την οποία
ζούµε υπάρχει ένα τεράστιο θέµα µε την πρώτη κατοικία. Πολλές
οικογένειες αντιµετωπίζουν τη ψυχολογική πίεση και από τις τρά-
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πεζες. Είναι γνωστός ο τρόπος µε τον οποίο οι τράπεζες απευθύνονται πολλές φορές στους οφειλέτες, σε αυτούς κυρίως που
αδυνατούν να πληρώσουν τώρα τα δάνεια τους. Είχε πάρει µια
απόφαση η Βουλή, υπήρξε µια ρύθµιση µε συγκεκριµένο νοµό,
το ν. 3986, που έδινε αναστολή µέχρι 13-12-2011.
Νοµίζω ότι αυτή η αναστολή πρέπει να πάει πάρα πέρα, κυρίως τώρα που γίνονται οι συζητήσεις µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και µε όλες αυτές τις ρυθµίσεις, οι
οποίες πάνε να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούµε τι πρέπει να γίνει µε την πρώτη κατοικία.
Και αυτή η τροπολογία νοµίζω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή
από τη σηµερινή Κυβέρνηση Παπαδήµου για να προσφέρει µεγάλη προστασία σε ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού που
πραγµατικά έχει πρόβληµα επιβίωσης µε βάση τα µέτρα, και όχι
µόνο από τα µέτρα αλλά και από την οικονοµική ύφεση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Εµµανουήλ Κεφαλογιάννη, Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Σίµος Κεδίκογλου, Βουλευτής Ευβοίας της
Νέας Δηµοκρατίας. Με τον κ. Κεδίκογλου ολοκληρώνεται ο κατάλογος των οµιλητών.
Ορίστε, κύριε Κεδίκογλου, έχετε το λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να οµολογήσω ότι στα οκτώ χρόνια που βρίσκοµαι σ’
αυτήν την Αίθουσα πρώτη φορά είδα τις σκηνές που διαδραµατίστηκαν σήµερα. Κάποιοι µιλούν για πρωτοφανείς παλινωδίες.
Δυστυχώς, πρόκειται για τακτικισµούς.
Ακούσαµε τον Υπουργό Οικονοµικών να λέει ότι τώρα χρειάζεται χρόνος για να γίνει ένας σωστός διάλογος για να υπάρξουν
τα σωστά συµπεράσµατα. Αναρωτιέµαι γιατί αρνιόταν να δει την
ΠΟΕΣΥ και την ΠΟΣΠΕΡΤ επί τόσο διάστηµα. Το έκανε µόνο υπό
την πίεση του Κοινοβουλίου. Και µιλάω για µία διακοµµατική πλειοψηφία πρωτοφανή επίσης, για τα δεδοµένα της Αίθουσας που
πίεζε.
Μετά είχαµε αλλεπάλληλες αλλαγές. Χθες το βράδυ µας µιλούσε για πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που θα αντιµετώπιζε
το πρόβληµα. Σήµερα το πρωί µας είπε ότι θα φέρει τροπολογία
δική του και να αποσύρουν οι εκατό περίπου Βουλευτές τις υπογραφές τους. Στην τροπολογία υπάρχουν εκατό υπογραφές και
σας διαβεβαιώνω ότι θα µπορούσαν να είναι ακόµη περισσότερες. Υπάρχουν πάνω από πενήντα συνάδελφοι που ήθελαν να
υπογράψουν, αλλά δεν πρόλαβαν και άλλοι που λένε ότι δεν ενηµερώθηκαν εγκαίρως.
Έφερε, λοιπόν, την τροπολογία όχι στο «παρά πέντε», αλλά
στο «και πέντε», µία τροπολογία η οποία δεν έλυνε το πρόβληµα.
Στο σηµείο αυτό θέλω να υπογραµµίσω τους λόγους αυτής
της διακοµµατικής πίεσης. Επειδή µπορεί να ακουστούν διάφορα
περί τρόικας, ας δούµε τι λένε οι Ευρωπαίοι, τι λέει η Ευρωπαϊκή
Οµοσπονδία Δηµοσιογράφων.
Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Δηµοσιογράφων σε ανακοίνωσή
της λέει: «Το να εργάζεται ο δηµοσιογράφος στο δηµόσιο µέσο
ενηµέρωσης δεν σηµαίνει ότι είναι δηµόσιος υπάλληλος, µάλλον
το αντίθετο. Οι δηµοσιογράφοι λογοδοτούν στο κοινό και πρέπει
να διατηρούν την πολιτική και οικονοµική ανεξαρτησία τους από
τις κυβερνήσεις. Θα ήταν εξαιρετικά κακό µήνυµα για την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των δηµοσιογράφων να ενσωµατωθούν στους εργαζόµενους του δηµόσιου τοµέα. Πρέπει να
διασφαλίσουµε για τους δηµοσιογράφους που εργάζονται στα
δηµόσια Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης την ελευθερία τους να ενηµερώνουν το κοινό σε µία περίοδο που αυτό επιζητεί αξιόπιστη,
νηφάλια και απροκατάληπτη ενηµέρωση. Η ελευθερία αυτή κατοχυρώνεται επίσης, από την ισχύουσα συλλογική σύµβαση εργασίας των δηµοσιογράφων».
Αυτή η ανακοίνωση εµπεριέχεται στην κοινή τροπολογία των
εκατό περίπου Βουλευτών. Πιστεύω να την έχει διαβάσει ο κ. Βενιζέλος.
Ας δούµε όµως, ποια ήταν η τροπολογία που έφερε. Η τροπολογία έλυνε το µισθολογικό πρόβληµα σε έναν πολύ µεγάλο
βαθµό. Δεκτό αυτό, αλλά έτσι όπως χρησιµοποιήθηκε ήταν απα-
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ράδεκτο, γιατί ουσιαστικά ήταν ένας εκβιασµός: «Πάρτε τα
λεφτά και αφήστε τα υπόλοιπα».
Και όσον αφορά τα δηµόσια µέσα ενηµέρωσης δεν είναι µόνο
το θέµα των δηµοσιογράφων, είναι και το θέµα της λειτουργίας
τους, της ανεξαρτησίας τους, το να µην ποδηγετούνται από τις
κυβερνήσεις. Τα δηµόσια µέσα ενηµέρωσης είναι η τελευταία
ασπίδα της κοινωνίας έναντι σε εξωθεσµικά κέντρα εξουσίας, γι’
αυτό και βλέπουµε διάφορες εξωθεσµικές αντιδράσεις.
Θα αναφέρω µερικά µεµπτά σηµεία στην τροπολογία που
έφερε ο Υπουργός. Υπήρχε διαχωρισµός εργαζοµένων στον ίδιο
φορέα. Ανέφερε για µείωση 35% κατά µέσο όρο. Αυτό σήµαινε
ότι ο Υπουργός µπορούσε να αποφασίσει σε ποιον η µείωση θα
είναι 25% και σε ποιον θα είναι 45%. Ακόµη το αποτέλεσµα της
διαβούλευσης µε τα σωµατεία που έφερε η κοινή υπουργική
απόφαση µε την αλλαγή στο τέλος δεν ήταν δεσµευτικό. Επίσης,
δεν υπήρχε αναφορά στα δηµοτικά µέσα ενηµέρωσης, στα δηµοτικά ραδιόφωνα, στη δηµοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης, που
είναι και η πόλη του κ. Βενιζέλου.
Μας έδωσε προφορικές διαβεβαιώσεις. Μα, είναι δυνατόν να
λέµε «Θα µιλήσουµε. Ναι θα το φροντίσω αυτό µετά. Τώρα να
περάσουµε αυτή τη διάταξη και µετά βλέπουµε»; Έτσι νοµοθετούµε; Είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Υπάρχουν καυτά προβλήµατα στην ΕΡΤ, επιτακτικά, επείγοντα όπως το θέµα της εφεδρείας, το θέµα των συµβασιούχων.
Σηµειωτέον εδώ θέλω να υπογραµµίσω για άλλη µία φορά ότι
η σηµερινή διοίκηση της ΕΡΤ δεν έχει Πρόεδρο, έχει Προεδρεύοντα –ο Πρόεδρος παραιτήθηκε µετά τις πιέσεις µας, µετά
την επιστολή που έστειλα στον Υπουργό της Επικρατείας µε κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό κ. Παπαδήµο, την προσφυγή µου
στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου- και τα υπόλοιπα µέλη έχουν παραµείνει. Πρέπει να φύγουν όλα τα µέλη. Είναι υπό δικαστική διερεύνηση. Δεν έχουν το ηθικό τουλάχιστον δικαίωµα να επιληφθούν σοβαρότατων υποθέσεων που θα καθορίσουν τις µοίρες εκατοντάδων ανθρώπων όπως είναι η εφεδρεία και οι συµβασιούχοι. Αφήστε το ότι αφορά άµεσα την ποιότητα της
ενηµέρωσης: ένα καθοριστικό δείκτη δηµοκρατίας σε µία κρίσιµη
περίοδο.
Πρέπει ν’ αλλάξει το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΤ και οι γενικοί διευθυντές. Επαναλαµβάνω ότι δεν έχουν το ηθικό δικαίωµα. Καταθέτουµε πρόταση να µπει ένας πρώην δικαστικός
ως Πρόεδρος της ΕΡΤ και τα µέλη να είναι απ’ όλα τα κόµµατα
ακόµη και από τα κόµµατα που δεν στηρίζουν την Κυβέρνηση.
Έτσι κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία της δηµόσιας τηλεόρασης.
Επιµένουµε στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει, µία τροπολογία η οποία αν υπάρχει η έννοια της Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας είναι σε αυτήν την τροπολογία. Και αναρωτιέµαι, γιατί
ο Υπουργός δεν υιοθέτησε την τροπολογία που στηρίχθηκε από
τη διακοµµατική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, επιχείρησε να
φέρει δική του και µετά από µία σειρά τακτικισµών, την απέσυρε,
γνωρίζοντας ότι ο παράγοντας χρόνος λειτουργεί εις βάρος των
εργαζοµένων, εις βάρος της δηµόσιας τηλεόρασης και προς
όφελος εξωθεσµικών κέντρων εξουσίας. Θα επαναφέρουµε την
τροπολογία σε πρώτη ευκαιρία, γιατί είναι η µόνη λύση. Δεν είναι
δυνατόν να κάνουν λάθος η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και ο
κύριος Υπουργός να είναι τόσο σωστός. Τουλάχιστον διαδικαστικά σήµερα έκανε µία σειρά από ατοπήµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σίµο Κεδίκογλου, Βουλευτή Ευβοίας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Πέτρος Ευθυµίου.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνήθως
όταν έχουµε να νοµοθετήσουµε κατά προσαρµογή µίας ευρωπαϊκής οδηγίας, έχουµε ένα αίσθηµα ρουτίνας και πιθανότατα
αυτοµάτως µειώνεται στο µυαλό µας η σηµασία της συζήτησης
στο Κοινοβούλιο, άρα µειώνεται και η σηµασία του αντικειµένου
που περιέχει η νοµοθετική µας ρύθµιση.
Θα έλεγα, όµως, ότι αυτή η οδηγία που ενσωµατώνουµε σήµερα στην ελληνική έννοµη τάξη έχει µία τεράστια συµβολική σηµασία σε µία εποχή στην οποία παγκόσµια, εδώ και τριάντα
χρόνια, έχοντας επικρατήσει το νεοφιλελεύθερο µοντέλο στις
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διεθνείς σχέσεις µε την απελευθέρωση των αγορών, µε τις συµφωνίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, αυτό που υποχώρησε µε καίριο τρόπο είναι οι κανόνες και ρυθµίσεις που
αφορούν τις οικονοµικές δραστηριότητες. Και όταν δεν υπάρχουν ρυθµίσεις και έλεγχοι, αυτό σηµαίνει ότι κυριαρχεί η ασυδοσία των µηχανισµών της αγοράς και εποµένως, κυριαρχεί το
κέρδος απέναντι σε βασικά αγαθά της ζωής. Στην περίπτωσή µας
δε των ναυτικών ατυχηµάτων, δεν είναι µόνο η ζωή των ίδιων των
ναυτικών, είναι οι γιγάντιες καταστροφές που συνδέονται µε τα
ναυτικά ατυχήµατα και όπως ακριβώς το Errika που έδωσε το
όνοµα στην κοινοτική οδηγία και το «PRESTIGE» και το «EXXON
VALDEZ», καταστροφές περιβαλλοντικές, οικονοµικές που έχουν
σε τελευταία κατάληξη την ίδια τη ζωή των ανθρώπων και όχι
µόνο την ποιότητα της ζωής τους.
Άρα, εισάγουµε κάτι, και αυτή είναι και η καλή πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουµε να αγνοούµε, οδηγία κατ’ ουσίαν αποσκοπεί στο να υπάρχει διαρκής έλεγχος της παγκόσµιας
ναυτικής βιοµηχανίας. Απαιτεί δηλαδή, απ’ όλους να υπάρχει µια
εγρήγορση σε όλη τη φάση που ισχύει η έννοια της ναυτικής βιοµηχανίας από τη ναυπήγηση των πλοίων και τις πρόνοιες που
πρέπει να περιλαµβάνουν τα ίδια τα πλοία ως κατασκευή. Σας
θυµίζω, γιατί τίποτα δεν είναι αθώο, την περίφηµη διαµάχη για
τα πλοία διπλού τοιχώµατος ή µονού, στη µεταφορά των καυσίµων. Είναι ένα θέµα «κλειδί» αποφασιστικό, και µάλιστα θα έλεγα
για εµάς τους Έλληνες. που στηριζόµαστε αποφασιστικά στη
ναυτική µας βιοµηχανία, στην ελληνική ναυτοσύνη, στον ελληνικό
εφοπλισµό και στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, εισάγει
και ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα, γιατί η ελληνική ναυτιλία είναι
από τις ποιοτικότερες του κόσµου και για εµάς είναι συµφέρον
να υπάρχουν ρυθµίσεις, να υπάρχουν κανόνες, να υπάρχουν
έλεγχοι, έτσι ώστε, ό,τι κυκλοφορεί στη θάλασσα να είναι διασφαλισµένο, µε ποιοτικές προδιαγραφές και εποµένως, να γίνεται πλεονέκτηµα διεθνές για άλλη µια φορά η ελληνική ναυτική
αξιοσύνη και η ποιότητα των ναυτικών µας, είτε αφορά αυτό στον
ίδιο τον εφοπλιστικό κόσµο είτε αφορά στο έµψυχο δυναµικό.
Άρα, είναι µία στιγµή που επαληθεύει ότι για κυβερνήσεις και
λαούς αυτό που χρειάζεται είναι να θέτουν κανόνες, να θέτουν
αρχές, να θέτουν πλαίσιο, τα οποία καταλήγουν στη διασφάλιση
των θεµελιωδών δικαιωµάτων του πολίτη και προστατεύουν τον
πολίτη διεθνώς και εθνικά από τις αυθαιρεσίες των όποιων ισχυρών.
Θέλω να σηµειώσω επίσης ότι για άλλη µία φορά η ηγεσία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και προσωπικά ο Υπουργός,
κ. Παπουτσής, κινήθηκαν µε εξαιρετική κοινοβουλευτική ευαισθησία. Ενσωµάτωσαν και τώρα στην Ολοµέλεια, αλλά και στη
διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, όποια γόνιµη πρόταση
κατατέθηκε. Πρόσεξα ότι την πρόταση που ξεκίνησε ο κ. Μοσχόπουλος, εισηγητής της Πλειοψηφίας, που διατύπωσαν επίσης και
άλλα κόµµατα, την αποδεχθήκατε ακόµα και µέσα στην Αίθουσα,
κύριε Υπουργέ, για τα πέντε χρόνια. Και αυτό συµβάλλει επίσης
στη διαµόρφωση της Βουλής ως του χώρου στον οποίο οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι του λαού λειτουργούν τελικά υπέρ του λαού,
αναζητώντας τη συναίνεση, αναζητώντας τη σύνθεση, που οδηγεί σε απτά αποτελέσµατα.
Θα ήθελα να πω, γιατί σέβοµαι το σκεπτικό σας, κύριε Υπουργέ -αλλά και εγώ ως το τέλος συµµερίζοµαι την επιφύλαξη, την
έχω σε όλη τη διαδροµή της ζωής µου, όχι µόνο στην πολιτική
αλλά και πριν στη µαχόµενη δηµοσιογραφία- ότι υπάρχει αυτή η
παράδοση, που θεωρώ ότι είναι υπερβολική, να ορίζονται δικαστικοί σε αυτές τις επιτροπές. Θα προτιµούσα και εγώ να είναι
όπως για παράδειγµα στη Βρετανία, που ξέρετε πολύ καλά ότι
προέρχονται από το χώρο της ναυτιλίας, αλλά σέβοµαι και κατανοώ τους λόγους που σας οδήγησαν και πάλι εκεί. Προς Θεού,
προφανώς και η συµµετοχή των δικαστικών είναι πολύτιµη σε
οποιαδήποτε παρόµοια επιτροπή, αλλά αυτή η παράδοση να
προεδρεύουν σε κάθε τι δικαστικοί, δεν συνδέεται πάντα µε το
άριστο αποτέλεσµα. Το σηµειώνω απλώς ως θέση αρχής.
Άρα, κάναµε ένα καλό βήµα, η Ευρώπη έκανε ένα καλό βήµα
µε αυτήν την οδηγία και η Ελλάδα έκανε ένα ακόµα καλύτερο
συνθέτοντας και αποτυπώνοντας το νόµο, κάτι που είναι αναγκαίο για τη ρύθµιση στην πραγµατικότητα των αγορών, να µην
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υπάρχει αυθαιρεσία σε ό,τι αφορά τον πλανήτη, την ποιότητα
ζωής στον πλανήτη και κάθε άνθρωπο που χρησιµοποιεί αυτά τα
µέσα.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο θέµα που απασχόλησε τη συνεδρίαση, που είναι η τροπολογία που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας για το θέµα της ρύθµισης των σχέσεων, τονίζω, όχι µόνο των δηµοσιογράφων που
εργάζονται σε δηµόσιους φορείς, αλλά και για άλλους εργαζόµενους, που µπορούσε να ρυθµιστεί σε αυτή την πρόταση τροπολογίας η βελτίωση της εργασιακής τους συνθήκης.
Θα ήθελα να τονίσω κάτι κατηγορηµατικά. Θα ήταν όνειδος
για τη Βουλή των Ελλήνων, για τους τριακόσιους, αν φαινόταν
ότι σε µία εποχή οριζόντιων περικοπών, συντριβής των χαµηλοσυνταξιούχων, σε µία εποχή ανεργίας που εκτινάσσεται και καταβροχθίζει τα σωθικά του έθνους, σε µία εποχή που συντρίβεται
η µεσαία τάξη, τη Βουλή των Ελλήνων να την απασχολούσαν µε
τόσο έντονο τρόπο µόνο οι δηµοσιογράφοι. Θα σήµαινε ότι
έχουµε χάσει την αίσθηση των πραγµάτων, την αίσθηση των αναλογιών και θα σήµαινε ότι δεν έχουµε καταλάβει το τι συµβαίνει
σε αυτήν τη χώρα. Γιατί η συνθήκη του ελληνικού λαού είναι τόσο
βαριά, τόσο αδυσώπητα πιεστική, που θα ήταν το χειρότερο
σήµα αν η ελληνική Βουλή και τα κόµµατά της έδιναν την εικόνα
ότι τους αφορά µόνο µία ισχυρή κοινωνική κατηγορία.
Μιλάω µε τέτοια γλώσσα και τέτοια κατηγορηµατικότητα, γιατί
είµαι επαγγελµατίας δηµοσιογράφος. Θεωρώ ότι το δηµοσιογραφικό επάγγελµα είναι από τα πιο σηµαντικά και τα πιο ευαίσθητα σε µία σύγχρονη δηµοκρατία και θα έπρεπε να είναι όντως
αυτά τα επαγγέλµατα που πρέπει να θεωρούνται λειτουργήµατα.
Ο λόγος που η συζήτηση είχε νόηµα, είναι γιατί ακριβώς πρέπει να προστατευτεί όχι η επαγγελµατική τάξη των δηµοσιογράφων αλλά το αγαθό της ενηµέρωσης. Κατά τη δική µου γνώµη,
επειδή µε δική µου επιλογή εργάστηκα στη δηµόσια τηλεόραση,
πιστεύω ακράδαντα ότι σε αυτήν την εποχή πρέπει η πολιτεία να
διαθέτει ένα ισχυρό δηµόσιο φορέα ενηµέρωσης. Πρέπει σε
κάθε σύγχρονη πολιτεία να υπάρχει ένας ισχυρός δηµόσιος φορέας, γιατί το αγαθό της ενηµέρωσης δεν µπορεί να µην έχει ένα
αντίβαρο απέναντι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται
µε την ενηµέρωση.
Αυτό σηµαίνει, βέβαια, ότι, πριν απ’ όλα, η δηµόσια τηλεόραση
πρέπει να είναι πράγµατι δηµόσια, δηλαδή να µην είναι σε καµµιά
περίπτωση ούτε καν κρατική και κατά µείζονα λόγο να είναι κυβερνητική. Σηµαίνει ότι πρέπει να προστατευτεί η λειτουργική
της ανεξαρτησία, όµως σηµαίνει ότι πρέπει πριν απ’ όλα ο δηµοσιογράφος να διασφαλιστεί στο µόνο που δίνει νόηµα στο έργο
του, που είναι η λειτουργική του ανεξαρτησία. Και κατά τούτο οι
διεθνείς συµβάσεις, οι διεθνείς αποφάσεις, οι οποίες προστατεύουν την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλµατος και λειτουργήµατος ταυτόχρονα του δηµοσιογράφου, πρέπει να αποτυπώνονται στις εθνικές νοµοθεσίες και στις εθνικές πρακτικές.
Θέλω να σηµειώσω ότι αυτό είναι το νόηµα της τροπολογίας
που κατέθεσε ο κ. Βενιζέλος. Και θα ήθελα, όταν µιλάµε µε τέτοια
προσοχή και σοβαρότητα για τα θέµατα, να αποφεύγαµε την καταγγελτική ρητορική. Ο κ. Βενιζέλος ως Υπουργός, εκφράζοντας
το σύνολο της Κυβέρνησης, ανταποκρίθηκε σε αυτήν την ανάγκη
την οποία επεσήµαναν άνω των εκατό Βουλευτών µε την πρόταση µιας σχετικής τροπολογίας.
Λυπάµαι που δεν είναι στην Αίθουσα ο κ. Κεδίκογλου, γιατί σε
αυτόν απευθύνοµαι, στην τελευταία διατύπωσή του εδώ. Ο κ. Βενιζέλος µε την κατάθεση της τροπολογίας απέδειξε µια διπλή
ευαισθησία και έναντι του Κοινοβουλίου, που του προσκόµισε
µια πρόταση τροπολογίας και έναντι του ίδιου του θέµατος, ότι
πρέπει πράγµατι µέσα στο πλαίσιο µιας ορισµένης γενικής πολιτικής να διασφαλιστεί το ουσιώδες, που είναι η λειτουργική κατοχύρωση του δηµοσιογράφου. Με λίγα λόγια, ο δηµοσιογράφος δεν µπορεί να είναι ποτέ ένας τυπικός δηµόσιος υπάλληλος όσον αφορά και το µισθολόγιο και το βαθµολόγιο αλλά
κατ’ ουσίαν στον τρόπο άσκησης της εργασίας τους.
Δεύτερον, θα παρακαλούσα να έχουµε όλοι στο µυαλό ότι
αυτή η τροπολογία ξεκίνησε από ένα διάλογο µε τους εργαζόµενους στους χώρους που τους αφορούν και συνεχίστηκε µε ένα
διάλογο πολύωρο, που ξέρω πάρα πολύ καλά και µαρτυρώ -γιατί
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έγινε στο γραφείο µου- µε τις ενώσεις των δηµοσιογράφων.
Εποµένως, θα ήθελα να υπάρχει η δίκαιη αντιµετώπιση -και η
δίκαιη αντιµετώπιση µπορεί να εδραστεί µόνο στα γεγονότα,
µόνο στις πράξεις και όχι στα λόγια- ότι ο κ. Βενιζέλος κινήθηκε
ορθά και πολιτικά και κοινοβουλευτικά και στην αποδοχή της
πρότασης των άνω των εκατό Βουλευτών που κατέθεσαν µια ορισµένη τροπολογία και στη διαχείριση µε βαθύ σεβασµό στο γεγονός ότι όταν έχουµε αυτήν τη συγκυβέρνηση, είναι σωστό να
προχωράµε, να εξαντλούµε το διάλογο και στα κόµµατα που στηρίζουν την Κυβέρνηση και στους φορείς για τα θέµατα που τους
αφορούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εποµένως, είναι βαθύτατα άδικο όχι απλώς να υπάρχει µοµφή
στους χειρισµούς του κ. Βενιζέλου, αλλά όσοι ασκούν αυτήν τη
µοµφή να µην ενθυµούνται σε ποιο κοινό «σκάφος» βρισκόµαστε.
Δεν µπορεί να είµαστε στο ίδιο σκάφος και να πηδάς ανά πάσα
στιγµή έξω και να δείχνεις ότι άλλα συµβαίνουν µέσα ή κατά µείζονα λόγο –για να πάµε στην οδηγία και τη νοµοθεσία που φέρατε σήµερα, κύριε Υπουργέ- να κάνεις και τρύπα στο σκάφος
και µετά να λες ότι µπάζει νερά.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η τροπολογία έθεσε τις
βάσεις για το ζήτηµα στη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να υπάρξουν οι βελτιώσεις που είναι αναγκαίες, αλλά αυτή η τροπολογία
τιµά τον Υπουργό που την έφερε, όπως τιµά και εκείνους που θα
συνεχίσουν σε αυτή τη γραµµή να λύνουν τα θέµατα και όχι να
τα διαιωνίζουν, προκειµένου να νοµίζουν κάποιοι ότι µπορούν να
προσποριστούν τα όποια οφέλη. Αυτή είναι η γραµµή µας, αυτή
είναι η θέση µας και νοµίζουµε ότι είναι η σωστή προσέγγιση γι’
αυτό το θέµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κ. Πέτρο Ευθυµίου.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Θεόδωρος Δρίτσας, για έξι
λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλω να παρέµβω, παρ’ όλο που σέβοµαι την κούραση των
συναδέλφων και των Υπουργών -γιατί έχει προχωρήσει η ώραγιατί αυτές οι εξελίξεις που πριν από λίγη ώρα ξεδιπλώθηκαν
µπροστά µας έχουν ένα ξεχωριστό βάρος και µία ξεχωριστή σηµασία.
Κύριε Πρόεδρε, αυτή η µεγάλη απεργία των δηµοσιογράφων
και των εργαζοµένων στην ΕΡΤ, δεν έχει αναδείξει ένα κλαδικό
αίτηµα, συντεχνιακό όπως κάποιοι θέλουν να εµφανίσουν. Έχει
αναδείξει ακριβώς ένα τεράστιο ζήτηµα και για την ενηµέρωση.
Θα δεχτώ ακριβώς όσα θέλησε να εµφανίσει ο κ. Βενιζέλος και
να επισηµάνει ο µόλις κατελθών του Βήµατος Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Ευθυµίου, ότι δηλαδή αφορά και άλλους κλάδους. Ποιο είναι αυτό; Η δηµόσια λειτουργία σε πολλαπλές εκφάνσεις και εκφράσεις του δηµόσιου βίου. Δεν είναι µόνο
η ενηµέρωση, αλλά είναι και παραγωγικοί τοµείς, ευαίσθητοι τοµείς στρατηγικού χαρακτήρα και πολλά άλλα.
Πράγµατι, είναι υποβάθµιση και του διαλόγου και του πολιτισµού να θεωρούµε ότι οι κινητοποιήσεις όλων αυτών των κλάδων
αφορούν µόνο ένα στενά ιδιόρρυθµα διατυπωµένο δικαίωµα συντεχνιών και όχι αυτή την ευρεία συζήτηση που διεξάγεται σήµερα
στην ελληνική κοινωνία, αν όλα αυτά που συγκροτούν τις πολιτικές της κυβέρνησης Παπανδρέου πριν, της Κυβέρνησης Παπαδήµου τώρα, έχουν να κάνουν µε την υπεράσπιση του δηµοσίου
συµφέροντος και των αναγκών και των συµφερόντων ολόκληρης
της κοινωνίας.
Οι εργαζόµενοι της ΕΡΤ εκφράζουν την ελληνική κοινωνία. Αν
ήταν διαφορετικά, η Κυβέρνηση θα συζητούσε µαζί τους, γιατί η
Κυβέρνηση αυτή είναι εχθρική προς την κοινωνία. Έχει όλη την
κοινωνία απέναντί της. Δεν συζήτησε µαζί τους. Δεν µπήκε στο
διάλογο, στον οποίο σήµερα υποδύεται ότι εισέρχεται. Τους
έστειλε στα δικαστήρια. Αυτή ήταν η στάση της µέχρι χθες.

2720

Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι µόνο αυτό. Είναι επίσης ότι η πολιτική και οικονοµική κρίση, η πολλαπλή κρίση της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονοµίας, του ελληνικού και του
ευρωπαϊκού καπιταλισµού δεν τελειώνει σε κανένα επίπεδο. Διαβρώνει όλους τους θεσµούς και όλες τις λειτουργίες.
Αυτό που ζήσαµε πριν από λίγο είναι ακριβώς η αποτύπωση
και της πιο ακραίας θεσµικής κρίσης αυτής της δηµοκρατίας.
Μία Βουλή που έχει το αυτόνοµο δικαίωµα να νοµοθετεί, ορθώνεται µέσα από µία συγκυρία και διατυπώνει µία γνώµη επεξεργασµένη, όχι ακραία, όχι συντεχνιακή, όχι ειδικής ρύθµισης, µε
µία νοµοθετική ρύθµιση που καλύπτει τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των δηµοσιογράφων και των εργαζοµένων στην ΕΡΤ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Στην πραγµατικότητα, αποκαθιστά τη λειτουργικότητα ή τουλάχιστον δίνει µία δυνατότητα για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του δηµόσιου αγαθού που εκφράζεται από τη λειτουργία και της τηλεόρασης και της δηµόσιας ραδιοφωνίας, αλλά και
των δηµοτικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών.
Ενώ ακριβώς αυτή η Βουλή, τελικά, εν δυνάµει, µε µεγάλη
πλειοψηφία θα µπορούσε να νοµοθετήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, στο παρά πέντε υπάρχει µία τακτική παρέµβαση, για να
ανατραπεί αυτή η εξέλιξη. Εµποδίστηκε η Βουλή να επιτελέσει
τον κατοχυρωµένο θεσµικά και συνταγµατικά ρόλο της, να νοµοθετεί ως ανεξάρτητη εξουσία του ελληνικού κράτους. Αν αυτό
δεν είναι παραπέρα κατάπτωση όλων των λειτουργιών των υποτιθέµενων δηµοκρατικών θεσµών, τι άλλο είναι; Τι άλλο είναι;
Από αυτήν την άποψη, δεν είναι ένα ζήτηµα πια στην εξέλιξη
που πήρε το οποίο αφορά µόνο την ΕΡΤ και τη δηµόσια τηλεόραση και τη ραδιοφωνία. Είναι ένα ζήτηµα συνολικής λειτουργίας. Επιτέλους, αυτή η Κυβέρνηση που στηρίζεται από τα τρία
κόµµατα και από τη µεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής Βουλής
υποτίθεται ότι στηρίζεται από αυτή, αποδεικνύεται ότι είναι σε
ευθεία σύγκρουση ακόµα και µε την πλειοψηφία της Βουλής. Το
ξέραµε ότι είναι σε ευθεία σύγκρουση µε την πλειοψηφία του
λαού. Τώρα είναι σε ευθεία σύγκρουση και µε την πλειοψηφία
της Βουλής.
Τι είδους νοµιµότητα διαθέτει αυτή η Κυβέρνηση, επιτέλους;
Πώς µπορεί να στέκεται ακόµα στη θέση της και να µην προκηρύσσονται αµέσως εκλογές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς επιµένουµε στην τροπολογία που έχουµε καταθέσει. Πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να ήταν όλοι οι Βουλευτές που έχουν
υπογράψει εδώ και να την υπερασπιστούν. Αυτό δεν είναι έτσι
απλώς µία επιµονή σε µία επιλογή, είναι ένα καθήκον συνέπειας
στην υπογραφή που έβαλαν, γιατί ακριβώς η υπογραφή αυτή
είχε όλη αυτήν τη µεγάλη σηµασία και κάλυπτε ένα τεράστιο
φάσµα ανοικτών ζητηµάτων για την ελληνική δηµοκρατία πια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εισερχόµεθα τώρα στη
διαδικασία δευτερολογιών των εισηγητών.
Παρακαλείται ο κ. Μοσχόπουλος να λάβει το λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα
να δευτερολογήσω, αλλά επειδή στην αρχική µου τοποθέτηση
δεν αναφέρθηκα στις τροπολογίες, θα ήθελα να πω ότι ψηφίζουµε τις τροπολογίες και αυτή που έχει σχέση µε το ελληνικό
σχέδιο οικονοµικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και την παράταση των αποσπάσεων προσωπικού ανωνύµων εταιρειών για
δύο έτη, καθώς επίσης και την αναβολή της τακτικής συνέλευσης
του ΣΑΕ µέχρι δύο χρόνια.
Για την τροπολογία που έγινε και αποσύρθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Δεν θα ξαναπώ πάλι
τα ίδια πράγµατα. Πιστεύω και είµαι σίγουρος ότι αποσύρεται η
τροπολογία, για να έρθει τροποποιηµένη προς ακόµη καλύτερη
κατεύθυνση από αυτή µε την οποία είχε κατατεθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Προκόπης Παυλόπολος, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει το λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Παυλόπουλε;
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ λίγο όσο και ο συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µιλήσω µόνο για το θέµα
της τροπολογίας που µόλις απεσύρθη, απαντώντας σε όσα είπε
ο κ. Ευθυµίου. Μην προσπαθούµε να ωραιοποιήσουµε τα πράγµατα. Η σηµερινή εικόνα µιας τροπολογίας που έρχεται την τελευταία στιγµή και αποσύρεται υπ’ αυτούς τους όρους δείχνει
την απόλυτη προχειρότητα µε την οποία αντιµετωπίζετε θέµατα
πολύ σοβαρά.
Μην ξεχνάµε ότι το ζήτηµα προέκυψε επειδή µέσα από την τακτική που ακολούθησε η προηγούµενη κυβέρνηση και δυστυχώς
ακολουθεί και η τωρινή, ισοπεδώνονται τα πάντα. Αντιµετωπίζεται η δηµόσια τηλεόραση και οι φορείς της σαν να πρόκειται περί
οποιασδήποτε ΔΕΚΟ. Ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτός ο ισοπεδωτικός τρόπος νοµοθέτησης οδηγεί σε τέτοια συµπεράσµατα.
Η τροπολογία που είχαµε καταθέσει πολλοί Βουλευτές από
όλες τις πλευρές αυτής της Βουλής ήταν µια ολοκληρωµένη τροπολογία. Είχε παραπάνω από µια εβδοµάδα καιρό η Κυβέρνηση
για να τη δει. Δεν την είδε, δεν απάντησε καν σε αυτή. Θα µπορούσε να την αποδεχθεί και να τελειώσουµε.
Έρχεται και φέρνει µια τροπολογία, που ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών ξέρει ότι δεν
στεκόταν στην παραµικρή κριτική σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Απλώς, πέταγε το πρόβληµα στο µέλλον.
Πρέπει να κάνει δεκτή την τροπολογία. Τονίζω ότι εκεί θα καταλήξει, εάν είναι ειλικρινής. Εάν φτάσουµε στο σηµείο να µην το
ρυθµίσει καθόλου, απλώς και µόνο θα έχει επιβαρύνει την πολιτική ανευθυνότητα που παρατηρείται.
Είναι κρίµα, αφού έχουµε δουλέψει τόσοι συνάδελφοι και είναι
ένα ολοκληρωµένο κείµενο. Πρέπει επιτέλους να δώσει για
πρώτη φορά το δείγµα γραφής µέσα σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία και αφού έχουµε µια Κυβέρνηση που τη στηρίζουν τα περισσότερα κόµµατα, όχι βεβαίως η Αριστερά. Πρέπει να το κάνει.
Παρατείνει την εκκρεµότητα η οποία υπάρχει. Ξέρουµε τι σηµαίνει αυτό και για τους εργαζοµένους και για τη δηµόσια τηλεόραση.
Καταλαβαίνετε πώς θα πορευτούν αυτά τα πράγµατα. Πότε θα
γίνει αυτή η ρύθµιση; Υπάρχουν τεράστια προβλήµατα στη δηµόσια τηλεόραση και στη ΕΡΤ σχετικά µε το καθεστώς των εργαζοµένων. Αυτές τις ώρες χρειάζεται η ενηµέρωση από τη
δηµόσια τηλεόραση.
Έχουµε φτάσει στο σηµείο, εάν έχετε παρατηρήσει, αυτές τις
µέρες η ενηµέρωση να έχει αποκτήσει µονοπωλιακές διαστάσεις.
Είναι σοβαρό, κύριε Υπουργέ. Το θεωρώ πολύ σοβαρό και ξέρω
και σε ποιον µιλάω. Είναι κρίµα για τον κ. Υπουργό, ο οποίος
είναι άριστος νοµικός ξέρει και νοµοτεχνικά, τι σήµαινε αυτή η
τροπολογία και αν ήταν εντάξει σε σχέση µε αυτό το «πόνηµα»
το οποίο µας έφερε;
Πραγµατικά λυπάµαι. Όχι µόνο δεν δείχνει υπευθυνότητα αυτή
η στάση, όπως είπε ο κ. Ευθυµίου, αλλά επιδεινώνει τα πράγµατα
σε µια κρίσιµη στιγµή και για τον τόπο και για τη δηµόσια τηλεόραση της οποίας οι περιπέτειες άρχισαν –ευτυχώς το οµολογεί
και η πλευρά σας- κύριε Υπουργέ, από τον κ. Μόσιαλο. Άλλη περίπτωση προχειρότητας σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της δηµόσιας τηλεόρασης!
Δυστυχώς, ενός κακού µύρια έπονται. Ελπίζω πραγµατικά να
λυθεί το συντοµότερο δυνατό αυτή η εκκρεµότητα στην κατεύθυνση που είχαµε καταθέσει όλοι οι Βουλευτές πάνω σε µια τροπολογία, την οποία είχαµε µελετήσει –θεωρώ- επαρκώς και µε
σοβαρότητα λαµβάνοντας υπ’ όψιν την κρισιµότητα των καιρών.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η κ. Βέρα
ΝΙκολαïδου.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θέλω να
πω µόνο δύο κουβέντες, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέµα και εµείς έχουµε τοποθετηθεί αρκετά τόσο εγώ ως εισηγήτρια όσο και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος.
Δεν καταλαβαίνω, όµως, την όλη διαδικασία και τον τρόπο που
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ήρθε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών να δικαιολογήσει το τι συνέβη σήµερα το πρωί. Οι συνάδελφοι Βουλευτές στις δύο τροπολογίες που κατέθεσαν, οι οποίες
ήταν ίδιες µεταξύ τους, ζητούσαν -ανεξάρτητα σε τι συµφωνούσαµε και σε τι διαφωνούσαµε εµείς, γιατί τοποθετηθήκαµε- συγκεκριµένα ένα, δύο, τρία, τέσσερα ζητήµατα.
Η άλλη τροπολογία ήταν τελείως άσχετη, θα έλεγα, µε τα αιτήµατα των δηµοσιογράφων. Έρχεται µε έναν ελιγµό και την
αποσύρει, γιατί είδε την αντίδραση. Νοµίζω ότι µέχρι αυτή τη
στιγµή οι δηµοσιογράφοι είναι ακόµη έξω από την Αίθουσα. Αντέδρασαν και την απέσυρε.
Δεν ελπίζουµε ότι θα έρθει κάτι πιο θετικό, διότι παρά τις κινήσεις και τους σηµερινούς ελιγµούς η ουσία είναι ότι η πολιτική
σας παραµένει ίδια. Εδώ θα είµαστε και θα το κουβεντιάσουµε.
Εµείς φυσικά δεν είχαµε αντίρρηση να κουβεντιάσουµε οτιδήποτε ανεξάρτητα από το ότι δεν δεχθήκαµε επί της ουσίας την
τροπολογία του Υπουργού. Θα κουβεντιάσουµε, λοιπόν, στη συνέχεια και µακάρι να διαψευστούµε, αλλά δεν βλέπουµε ότι θα
αλλάξει κάτι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Κύριε Πρόεδρε, λαµβάνω το λόγο διότι, απ’ ό,τι αντελήφθην,
όλοι οι συνάδελφοι όλων των κοµµάτων που πήραν το λόγο και
αναφέρθηκαν στο θέµα της τροπολογίας, άσκησαν µία έντονη
κριτική προς την Κυβέρνηση, παραγνωρίζοντας την προσπάθεια
που έκανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών κ. Βενιζέλος σήµερα το πρωί να δώσει λύση σε ένα θέµα,
το οποίο όλοι οφείλουµε να αντιληφθούµε και να αναγνωρίσουµε
ότι δεν είναι εύκολο. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια όχι µόνο
ήταν ειλικρινής, αλλά εκτιµήθηκε ιδιαίτερα από τους δηµοσιογράφους, οι οποίοι αντελήφθησαν την ειλικρίνεια των προθέσεων.
Θέλω να επιµείνω στην ειλικρίνεια των προθέσεων της Κυβέρνησης και να κρατήσουµε δύο πράγµατα από την όλη συζήτηση.
Πρέπει να κρατήσουµε την αναγνώριση απ’ όλες τις πτέρυγες
της Βουλής –και, φυσικά και από την Κυβέρνηση- του ρόλου της
δηµόσιας τηλεόρασης και του ρόλου των δηµοσιογράφων στη
δηµόσια τηλεόραση.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για το
σύνολο των εργαζοµένων…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Προστασίας του Πολίτη):
Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να κρατήσουµε, είναι η δέσµευση
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών
ότι τις αµέσως επόµενες ηµέρες, ολοκληρώνοντας την περαιτέρω συζήτηση µε όλους τους εκπροσώπους των φορέων που
ήδη έγινε σήµερα καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, θα επανέλθει
µε µία βελτιωµένη προσέγγιση, έτσι ώστε να είναι αποδεκτή από
όλες τις πλευρές της Βουλής.
Δεν θα ήθελα, όµως, σε καµµία περίπτωση να µείνει η εντύπωση ότι ακυρώθηκε στην πράξη η πρωτοβουλία των εκατό συναδέλφων που κατέθεσαν την τροπολογία. Θέλω να κρατήσουµε
όλοι το γεγονός ότι αυτή η τροπολογία έδωσε το έναυσµα και
µία ισχυρή ώθηση, προκειµένου τα πράγµατα να έρθουν σε µία
καλύτερη θέση, όπως αυτή την οποία πρότεινε ο κύριος Αντιπρόεδρος. Ας µη µας απογοητεύσει το γεγονός ότι δεν επετεύχθη
συµφωνία από όλες τις πλευρές. Ας µας δώσει, όµως, µία ελπίδα
ότι τις επόµενες ηµέρες θα καταλήξουµε σε µία συµφωνία αποδεκτή από όλους.
Ας µην ξεχνάµε, όµως και την κρισιµότητα των στιγµών για τη
χώρα και ότι ανά πάσα στιγµή είµαστε υποχρεωµένοι να κερδίζουµε πόντους στην αξιοπιστία µας. Φοβάµαι ότι ορισµένοι το
ξεχνούν, επιδιώκοντας είτε να διευκολύνουν τη δική τους, την
προσωπική τους επιδίωξη, την ατοµική ή τη συλλογική, τη συνδικαλιστική επιδίωξη είτε να κερδίσουν κάποιους πόντους στην
κοµµατική τους επιρροή προς τους εργαζόµενους και προς την
κοινωνία.
Δυστυχώς, αυτήν την πολυτέλεια δεν την έχουµε. Δεν την έχει
η χώρα, δεν την έχει ο πολιτικός κόσµος της χώρας, δεν την έχει
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η Κυβέρνηση, δεν την έχει η Βουλή! Όλοι µας βρισκόµαστε µέσα
στο ίδιο πλαίσιο. Ως εκ τούτου, από τη µία πλευρά οφείλουµε να
εξαντλούµε τα περιθώρια για την επίλυση των προβληµάτων,
αλλά από την άλλη πλευρά οφείλουµε να εξαντλούµε την υποχρέωσή µας να κερδίζουµε σε αξιοπιστία στη διεθνή σκηνή και
κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Προσαρµογή
στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των
ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό
των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου και της
οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε τώρα στην ψήφιση των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 622 και ειδικό 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 622 και ειδικό 18 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 623 και ειδικό 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κατά
πλειοψηφία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
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µε γενικό αριθµό 623 και ειδικό 19 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιον άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία που υπογράφεται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών και τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
που υπογράφεται από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και
Υπουργό Οικονοµικών και τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προστασίας του
Πολίτη έγινε δεκτή οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο
ως ίδιον άρθρο. Ιστορική στιγµή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο!
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του
νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν
τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του
Συµβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα
εφαρµογής και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν
τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του
Συµβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα
εφαρµογής και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία
σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
και έχει ως εξής:
«Προσαρµογή στις διατάξεις της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/
35/ΕΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Ενσωµάτωση ρυθµίσεων, µέτρα εφαρµογής και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
Άρθρο 1
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Αντικείµενο
1. Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου
2009 «για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που διέπουν τη
διερεύνηση των ατυχηµάτων στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του
Συµβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (ΕΕ L 131/114/ 28.5.2009), οι
οποίες ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο µε το π.δ. 49/2005
(Α’66) και το π.δ. 314/2001 (Α’212) αντίστοιχα, προκειµένου να
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βελτιωθεί η ασφάλεια ναυσιπλοΐας στη θάλασσα και η πρόληψη
της ρύπανσης από πλοία ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος ναυτικών
ατυχηµάτων στο µέλλον, µέσω:
α. Της διευκόλυνσης της ταχείας διεξαγωγής των διερευνήσεων ασφάλειας ναυσιπλοΐας και της κατάλληλης ανάλυσης
έπειτα από ναυτικά ατυχήµατα και συµβάντα προκειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια που τα προκάλεσαν.
β. Της εξασφάλισης έγκαιρης και ακριβούς αναφοράς για τα
αποτελέσµατα των ερευνών θεµάτων ασφάλειας και της υποβολής προτάσεων για τη λήψη διορθωτικών µέτρων.
2. Οι διερευνήσεις ασφάλειας ναυτικών ατυχηµάτων που διενεργούνται σύµφωνα µε τον παρόντα δεν συνδέονται µε τον καθορισµό υπαιτιότητας ή µε την απόδοση ευθυνών.
α. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι ανεξάρτητες ιδίως από τη
διαδικασία ερευνών που προβλέπει το ν.δ. 712/1970 (Α’ 237).
β. Η «Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων
και Συµβάντων» υποβάλλει πλήρη αναφορά αναφορικά µε τα
αίτια του ναυτικού ατυχήµατος ή του συµβάντος, ασχέτως αν
από τα πορίσµατα θα µπορούσε να προκύψει σφάλµα ή υπαιτιότητα.
Άρθρο 2
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε ναυτικά ατυχήµατα και συµβάντα:
α. στα οποία εµπλέκεται πλοίο, το οποίο φέρει την ελληνική
σηµαία,
β. τα οποία συµβαίνουν σε πλοία ανεξαρτήτως σηµαίας, εντός
των εσωτερικών υδάτων και αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας,
όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS),
γ. τα οποία αφορούν άλλα ουσιαστικά συµφέροντα του Ελληνικού Κράτους.
2. Θεωρούνται ότι αφορούν ουσιαστικά συµφέροντα του Ελληνικού Κράτους ιδίως τα ναυτικά ατυχήµατα που οι συνέπειές
τους επεκτείνονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή αφορούν σε Έλληνες πολίτες ή κατόχους ελληνικών αποδεικτικών
ναυτικής ικανότητας.
3. Ο παρών δεν εφαρµόζεται σε ναυτικά ατυχήµατα και συµβάντα που αφορούν:
α. πολεµικά και οπλιταγωγά πλοία και άλλα πλοία, την κυριότητα ή τη διαχείριση των οποίων έχει το Ελληνικό Κράτος ή κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία χρησιµοποιούνται µόνο για την παροχή δηµόσιων µη εµπορικών υπηρεσιών,
β. µη µηχανοκίνητα πλοία, ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, θαλαµηγούς και σκάφη αναψυχής που δεν χρησιµοποιούνται εµπορικά, εκτός εάν είναι στελεχωµένα ή πρόκειται να
στελεχωθούν µε πλήρωµα και µεταφέρουν περισσότερους από
12 επιβάτες για εµπορικούς σκοπούς,
γ. σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας που πλέουν σε εσωτερικές
πλωτές οδούς λιµνών και ποταµών,
δ. µόνιµες υπεράκτιες µονάδες γεώτρησης.
Άρθρο 3
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
«Κώδικας του ΙΜΟ για τη Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχηµάτων
και Συµβάντων» (Casualty Investigation Code – εφεξής «Κώδικας
Διερεύνησης Ατυχηµάτων ή Κώδικας του IMO»): ο Κώδικας των
διεθνών προτύπων και των προτεινόµενων πρακτικών για τη διερεύνηση θεµάτων ασφαλείας σε ένα ναυτικό ατύχηµα ή ναυτικό
συµβάν», που υιοθετήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 255 Απόφαση της
84ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Safety Committee) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (Res.
255 MSC (84)), της 16ης Μαΐου 2008 και ενσωµατώθηκε στο Κε-

φάλαιο ΧΙ-1/6 της Διεθνούς Συµβάσεως για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS 74) µε την υπ’ αριθµ. 257
Απόφαση της ίδιας Συνόδου.
2. Για τους ακόλουθους όρους ισχύουν οι ορισµοί που περιέχονται στον Κώδικα του IMO, για την διερεύνηση των ναυτικών
ατυχηµάτων και συµβάντων, όπως παρατίθενται στην παράγραφο Α’ του Παρατήµατος ΙΙ:
α. «Ναυτικό Ατύχηµα» (Marine Casualty).
β. «Πολύ σοβαρό Ναυτικό Ατύχηµα» (Very Serious Casualty).
γ. «Ναυτικό Συµβάν» (Marine Incident).
δ. «Διερεύνηση θεµάτων ασφάλειας» (Marine Safety Investigation – εφεξής «διερεύνηση»).
ε. «Κύριο Κράτος Διερεύνησης» (εφεξής «Κράτος διερεύνησης»).
στ. «Ουσιαστικώς Ενδιαφερόµενο Κράτος» (Involving a substantial interest of the Member State).
ζ. «Σοβαρό ναυτικό ατύχηµα» (Serious Casualty).
η. «Κατευθυντήριες γραµµές του ΙΜΟ για τη δίκαιη µεταχείριση των ναυτικών σε περίπτωση ναυτικού ατυχήµατος».
θ. «Οχηµαταγωγό Ro-Ro»: το πλοίο σύµφωνα µε το άρθρο 2
της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ όπως ενσωµατώθηκε µε το π.δ.
314/2001 (Α’ 212).
ι. «Ταχύπλοο Επιβατηγό Σκάφος»: το σκάφος σύµφωνα µε το
άρθρο 2 της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ όπως ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το π.δ. 314/2001 (Α’212).
ια. «Όργανο Καταγραφής Δεδοµένων Ταξιδίου (VDR)»: σύµφωνα µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται στο Ψήφισµα Α.861(20)
της Συνέλευσης του IMO και MSC.163 (78) της επιτροπής για την
ασφάλεια στη Θάλασσα του IMO.
3. «Σύσταση Ασφαλείας»: οποιαδήποτε πρόταση, ακόµη και
για σκοπούς καταγραφής και ελέγχου, προερχοµένη:
α. Είτε από το φορέα που διεξάγει διερεύνηση ως κύριο Κράτος διερεύνησης και βασίζεται σε πληροφορίες που προέκυψαν
από τη διερεύνηση.
β. Είτε, κατά περίπτωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που
ενεργεί βάσει συνοπτικής ανάλυσης δεδοµένων και των αποτελεσµάτων των διερευνήσεων ασφάλειας που διενεργήθηκαν.
4. Επιπρόσθετα για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται ως:
α. «Εµπλεκόµενα µέρη σε ναυτικό ατύχηµα ή ναυτικό συµβάν»:
οποιαδήποτε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εµπλέκονται µε τη λειτουργία και διαχείριση πλοίου που έχει εµπλακεί σε ναυτικό ατύχηµα ή ναυτικό συµβάν, στα οποία περιλαµβάνονται ιδίως:
αα) ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής του πλοίου,
ββ) ο ασφαλιστικός οργανισµός του πλοίου,
γγ) ο Αναγνωρισµένος Οργανισµός (Νηογνώµονας) του
πλοίου ή η Αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών ασφαλείας του,
δδ) ο πλοίαρχος ή µέλη του πληρώµατος του πλοίου ή επιβάτες του πλοίου, οι οποίοι ενδεχόµενα θίγονται,
εε) οι φορτωτές ή οι παραλήπτες του φορτίου του πλοίου.
β. «ΙΜΟ» (εφεξής «Οργανισµός»): Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός του ΟΗΕ.
γ. «Κράτος - µέλος»: Κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ. «Κράτος Σηµαίας»: Το Κράτος, τη Σηµαία του οποίου φέρει
ένα πλοίο.
ε. «Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης» (Search and Rescue Region): η θαλάσσια περιοχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου 6 του ν. 1844/1989 (Α’100), µε το οποίο κυρώθηκε η
Διεθνής Σύµβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1978
και συµπίπτει µε την Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (F.I.R.)
Αθηνών.
στ.«Επιτροπή»: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ζ. «Επιτροπή COSS»: Επιτροπή για τις Ασφαλείς Θάλασσες και
την Πρόληψη Ρύπανσης από πλοία, που συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
η. «Ελληνική Υπηρεσία Διερευνήσεων Ναυτικών Ατυχηµάτων
και Συµβάντων – ΕΛΥΔΝΑ» (Hellenic Bureau for Marine Casualties
Investigation – HBMCI – εφεξής «Υπηρεσία»): ο αµερόληπτος µόνιµος φορέας του Ελληνικού Κράτους, επιφορτισµένος µε το
έργο της διεξαγωγής διερευνήσεων σε ναυτικά ατυχήµατα ή
ναυτικά περιστατικά.
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θ. «Προϊστάµενος της Υπηρεσίας» (εφεξής «Προϊστάµενος»):
µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 8.
ι. «Διευθυντής της Υπηρεσίας» (εφεξής «Διευθυντής»): ανώτερος αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 8.
ια. «Διερευνητής»: αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή αξιωµατικός του Πολεµικού Ναυτικού,
µε κατάλληλα προσόντα, γνώση και εµπειρία, τα οποία τον καθιστούν ικανό να διεξάγει διερευνήσεις θεµάτων ναυτικής ασφάλειας, όπως προβλέπεται µε τον παρόντα.
ιβ. «Επιθεωρητής Κράτους Σηµαίας»: Στέλεχος του ΛΣ–
ΕΛ.ΑΚΤ. ή υπάλληλος του δηµόσιου τοµέα ή άλλο πρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτηµένο από την αρµόδια Αρχή µε αρµοδιότητα
επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων υπό ελληνική σηµαία.
ιγ.«Επιθεωρητής Κράτους Λιµένα»: Στέλεχος του ΛΣ –ΕΛ.ΑΚΤ.
ή υπάλληλος του δηµόσιου τοµέα ή άλλο πρόσωπο, δεόντως
εξουσιοδοτηµένο από την αρµόδια Αρχή, να διενεργεί επιθεωρήσεις ελέγχου πλοίων υπό ξένη σηµαία που καταπλέουν σε λιµένες της Ελληνικής Επικράτειας.
ιδ. «ΥΠτΠ»: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
ιε.«ΥΠΑΑΝ»: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
ιστ.«Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.»: Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
ιζ. «Αρµόδιες Υπηρεσίες του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και του ΥΠΑΑΝ»: η
Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και η Διεύθυνση Προστασίας
Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων και η Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισµών του ΥΠΑΑΝ.
ιη. «Αρµόδια Αρχή»: η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του
Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ..
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
Καθεστώς των διερευνήσεων θεµάτων ασφάλειας
1. Οι διερευνήσεις σε περιπτώσεις ναυτικών ατυχηµάτων και
ναυτικών συµβάντων διέπονται από τον παρόντα νόµο και διεξάγονται όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα και ταχύτερα. Οι διερευνήσεις αυτές:
α. είναι ανεξάρτητες από ποινικές, αστικές, πειθαρχικές έρευνες και από τον διοικητικό έλεγχο ναυτικού ατυχήµατος, ο οποίος
διενεργείται κατ’ εφαρµογή του ν.δ. 712/1970, των οποίων ο σκοπός είναι ο καθορισµός υπαιτιότητας ή η απόδοση ευθυνών,
β. έχουν αποκλειστικό σκοπό τη διακρίβωση των αιτιών που
προκάλεσαν ναυτικό ατύχηµα ή ναυτικό συµβάν και την πρόληψη
παρόµοιων ατυχηµάτων στο µέλλον µέσω χρήσιµων εξαγόµενων
συµπερασµάτων,
γ. δεν παρακωλύονται, αναβάλλονται ή καθυστερούν αδικαιολόγητα εξαιτίας των αναφερόµενων ερευνών στην περίπτωση α’,
δ. διεξάγονται κατά προτεραιότητα σε σχέση µε άλλες ειδικές
και τεχνικές διερευνήσεις, οι οποίες διενεργούνται από τους
πλοιοκτήτες, διαχειριστές, ασφαλιστές, φορτωτές ή παραλήπτες
φορτίου και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο µε το εµπλεκόµενο µε το ατύχηµα πλοίο,
ε. διευκολύνονται από τα εµπλεκόµενα µε τη διαχείριση του
πλοίου µέρη ώστε να εξασφαλίζεται κατά τον αποτελεσµατικότερο τρόπο η διεξαγωγή τους.
2. Για την ταχεία και αποτελεσµατική διεξαγωγή των διερευνήσεων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Υπηρεσία και η Αρµόδια
Αρχή συνεργάζονται, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, µε τις
αρµόδιες δικαστικές Αρχές.
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος, υπό τον τίτλο
«πλαίσιο µόνιµης συνεργασίας», η Υπηρεσία:
α. προσφέρει κάθε δυνατή συνεργασία και συνδροµή σε ένα
άλλο κράτος - µέλος, το οποίο είναι το κύριο Κράτος διερεύνησης ενός ναυτικού ατυχήµατος,
β. δύναται να αναθέτει σε άλλο κράτος - µέλος το καθήκον να
είναι αυτό το κύριο Κράτος διερεύνησης ενός ναυτικού ατυχήµατος ή συµβάντος σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος,

2725

γ. αποφασίζει, στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη
του σκοπού του παρόντος, σε συνεργασία και συντονισµό µε ενδιαφερόµενους οργανισµούς διερευνήσεων άλλων κρατών µελών, το ρόλο που τελικά θα έχει στο υπό διερεύνηση ατύχηµα,
ανεξάρτητα εάν το Ελληνικό Κράτος είναι το Κράτος σηµαίας ή
το παράκτιο Κράτος ή το ουσιαστικώς ενδιαφερόµενο Κράτος
σε ναυτικό ατύχηµα.
Άρθρο 5
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)
Υποχρέωση διερεύνησης
1. Η Υπηρεσία αναλαµβάνει τη διερεύνηση µετά από πολύ σοβαρό ναυτικό ατύχηµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
και του Κώδικα Διερεύνησης Ατυχηµάτων:
α. στο οποίο εµπλέκεται πλοίο µε ελληνική σηµαία, ανεξαρτήτως από τον τόπο όπου συνέβη το ατύχηµα,
β. το οποίο συµβαίνει στην αιγιαλίτιδα ζώνη του ή στα εσωτερικά του ύδατα, όπως αυτά ορίζονται στην UNCLOS ανεξαρτήτως από τη σηµαία του πλοίου ή των πλοίων που εµπλέκονται
στο ναυτικό ατύχηµα, ή
γ. για το οποίο το Ελληνικό Κράτος είναι ουσιαστικά ενδιαφερόµενο κράτος, ανεξαρτήτως του τόπου του ατυχήµατος και της
σηµαίας του πλοίου ή των πλοίων που εµπλέκονται.
2. Επιπλέον, σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχηµάτων, η Υπηρεσία:
α. προβαίνει σε αρχική εκτίµηση προκειµένου να αποφασίσει
εάν πρέπει να αναλάβει τη διεξαγωγή διερεύνησης,
β. καταγράφει και γνωστοποιεί στην Επιτροπή κοινοποιώντας
στην αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
19 τους λόγους για τις περιπτώσεις που αποφασίζει να µην προβεί σε διερεύνηση.
3. Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου ναυτικού ατυχήµατος ή
συµβάντος, η Υπηρεσία αποφασίζει εάν θα προβεί στη διεξαγωγή διερεύνησης.
4. Για τις αποφάσεις της, στις περιπτώσεις των παραγράφων
2 και 3, η Υπηρεσία λαµβάνει υπόψη τη σοβαρότητα του ναυτικού
ατυχήµατος ή του συµβάντος, τον τύπο του εµπλεκόµενου
πλοίου ή/και του φορτίου αυτού και τη πιθανότητα τα ευρήµατα
της διερεύνησης να χρησιµεύσουν στην πρόληψη µελλοντικών
ατυχηµάτων ή συµβάντων.
5. Η Υπηρεσία καθορίζει το εύρος και τις πρακτικές διευθετήσεις που σχετίζονται µε τη διερεύνηση, σε συνεργασία µε τους
αντίστοιχους οργανισµούς των άλλων ουσιαστικώς ενδιαφερόµενων Κρατών, κατά τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος, µε στόχο την πρόληψη
µελλοντικών ατυχηµάτων και συµβάντων.
6. Κατά τη διεξαγωγή διερευνήσεων, η Υπηρεσία τηρεί την
κοινή µεθοδολογία για τη διερεύνηση ναυτικών ατυχηµάτων και
συµβάντων, που αναπτύχθηκε σύµφωνα µε το στοιχείο ε’ του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1406/2002.
α. Οι διερευνητές της Υπηρεσίας, που αποτελούν την Οµάδα
διερεύνησης σε ναυτικό ατύχηµα ή ναυτικό συµβάν, µπορούν να
αποκλίνουν από τη µεθοδολογία αυτή σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση κατά την οποία δικαιολογείται δεόντως, κατά την επαγγελµατική τους κρίση, και απαιτείται, για την επίτευξη των
στόχων της διερεύνησης.
β. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε απόκλιση εκ µέρους του
διερευνητή από τη µεθοδολογία για τη διερεύνηση ναυτικών ατυχηµάτων και συµβάντων θα δικαιολογείται δεόντως στην Επιτροπή και στην Αρµόδια Αρχή.
7. Η διερεύνηση αρχίζει όσο το δυνατόν ταχύτερα έπειτα από
ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο
δύο µήνες µετά από την ηµεροµηνία κατά την οποία συνέβη
αυτό.
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
Υποχρέωση γνωστοποίησης
1. Η Υπηρεσία ενηµερώνεται άµεσα για ένα ναυτικό ατύχηµα
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ή συµβάν που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νόµου από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Α.ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. και του
ΥΠΑΑΝ.
2. O πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος του πλοίου ενηµερώνει άµεσα την Υπηρεσία
για ένα ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 7
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
Κύριο και συµµετέχον κράτος
σε διερεύνηση θεµάτων ασφάλειας
1. Κάθε ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν υπόκειται σε µία µόνο διερεύνηση για τους σκοπούς του παρόντος, που διεξάγει ένα κράτος - µέλος ή το κύριο κράτος - µέλος διερεύνησης µε τη
συµµετοχή τυχόν λοιπών ουσιαστικώς ενδιαφεροµένων κρατών
- µελών.
2. Σε περιπτώσεις διερεύνησης, που εµπλέκεται και άλλο κράτος - µέλος ή κράτη - µέλη, η Υπηρεσία:
α. Συνεργάζεται από κοινού µε αυτά, µε στόχο να συµφωνηθεί
ταχέως ποιο από τα ενδιαφερόµενα Κράτη θα είναι το κύριο κράτος - µέλος διερεύνησης.
β. Καταβάλλει από κοινού µε τα ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη
κάθε προσπάθεια να συµφωνήσουν επί των διαδικασιών διερεύνησης. Τα ουσιαστικώς ενδιαφερόµενα Κράτη έχουν ίδια δικαιώµατα και πρόσβαση σε µάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία, όπως
η Υπηρεσία.
γ. Η Υπηρεσία, όταν διεξάγει διερεύνηση ως κύριο Κράτος,
οφείλει να λάβει υπόψη τις απόψεις των ουσιαστικώς ενδιαφεροµένων Κρατών.
3. Η διενέργεια παραλλήλων διερευνήσεων ασφάλειας για το
ίδιο ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν είναι δυνατή σε εξαιρετικές µόνο
περιπτώσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, η Υπηρεσία κοινοποιεί στην Επιτροπή
τους λόγους για τους οποίους διενεργεί παράλληλη διερεύνηση
µε άλλα κράτη - µέλη.
Όταν η Υπηρεσία διεξάγει παράλληλη διερεύνηση µε άλλα
κράτη - µέλη συνεργάζεται µε αυτά. Συγκεκριµένα, η Υπηρεσία
ανταλλάσσει µε τους εµπλεκόµενους οργανισµούς διερεύνησης,
κάθε σχετική πληροφορία που συνέλεξε κατά τη διάρκεια των
διερευνήσεων, ιδίως προκειµένου να καταλήξει σε κατά το δυνατό κοινά συµπεράσµατα.
4. Η Υπηρεσία και οι λοιπές κατά περίπτωση εµπλεκόµενες
Αρχές του Κράτους απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου
το οποίο θα µπορούσε να παρακωλύσει, αναβάλει ή καθυστερήσει αδικαιολόγητα τη διερεύνηση, η οποία εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου.
5. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω παραγράφων, η Υπηρεσία
παραµένει υπεύθυνη για τη διερεύνηση θεµάτων ασφαλείας και
το συντονισµό µε άλλα ουσιαστικώς ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, µέχρις ότου συµφωνηθεί αµοιβαίως το κύριο Κράτος διερεύνησης.
6. Χωρίς να απαλλάσσεται των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάµει του παρόντος νόµου και του διεθνούς δικαίου, η Υπηρεσία
δύναται, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση, να αναθέσει σε άλλο
κράτος - µέλος, κατόπιν κοινής συµφωνίας, το καθήκον διερεύνησης ή συγκεκριµένα καθήκοντα στο πλαίσιο της έρευνας.
7. Η Υπηρεσία αναλαµβάνει τη διαδικασία διερεύνησης ενός
ναυτικού ατυχήµατος ή περιστατικού, το οποίο αφορά σε επιβατηγό οχηµαταγωγό πλοίο ή ταχύπλοο επιβατικό πλοίο όταν αυτό
συµβαίνει:
α. εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων,
β. σε άλλα ύδατα, αν ο τελευταίος λιµένας απόπλου πριν το
ατύχηµα ήταν ελληνικός.
8. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 7, η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και το συντονισµό µε άλλα ουσιαστικώς
ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη έως ότου συµφωνηθεί αµοιβαίως
το κύριο Κράτος διερεύνησης.

ΜΕΡΟΣ Β’
Άρθρο 8
(Άρθρο 8 παράγραφος 1 και 2 της Οδηγίας)
Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης
Ναυτικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων
1. Συνιστάται «Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων - ΕΛΥΔΝΑ», µε έδρα τον Πειραιά και αρµοδιότητα τη διερεύνηση ναυτικών ατυχηµάτων και συµβάντων,
σύµφωνα µε τον «Κώδικα Διερεύνησης Ατυχηµάτων» και τις διατάξεις του παρόντος. Στις διεθνείς σχέσεις της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων χρησιµοποιείται ο
αγγλικός όρος «Hellenic Bureau for Marine Casualties Investigation - ΗΒΜCΙ».
2. Η Υπηρεσία είναι διοικητικά αυτοτελής και υπάγεται στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
3. Η Υπηρεσία είναι ανεξάρτητη από τους φορείς και τις υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένοι µε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (maritime safety) και την ασφάλεια από µη νόµιµες
ενέργειες (maritime security) των πλοίων και κυρίως τον έλεγχο
της θαλάσσιας κυκλοφορίας, της σωστής λειτουργίας και αξιοπλοΐας αυτών, την πιστοποίηση και έκδοση πιστοποιητικών
πλοίων, την εκτέλεση πλόων, τη χορήγηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, αδειών και πιστοποιητικών ναυτικών και την εκµετάλλευση και λειτουργία λιµένων. Επίσης, η Υπηρεσία είναι
ανεξάρτητη από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, του οποίου τα
συµφέροντα θα µπορούσαν να έλθουν σε σύγκρουση µε την
αποστολή που έχει ανατεθεί σε αυτήν.
4. Η Υπηρεσία ελέγχεται από τον Προϊστάµενο, διοικείται από
το Διευθυντή και διαρθρώνεται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Α’ - Τεχνικής Διερεύνησης.
β. Τµήµα Β’ - Μελετών, Εφαρµογών και Στατιστικής Ανάλυσης.
γ. Τµήµα Γ’ - Διοικητικής, Οικονοµικής και Νοµικής Υποστήριξης.
5. Η Υπηρεσία απαρτίζεται από δέκα (10) διερευνητές για το
Τµήµα Α’ και µε προσωπικό οκτώ (8) ατόµων για τα Τµήµατα Β’
και Γ’, αντίστοιχα.
6. Ο Προϊστάµενος είναι µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους µε βαθµό τουλάχιστον Νοµικού Συµβούλου, µε γνώση
της αγγλικής γλώσσας και ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε διετή παραµονή και
δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της θητείας του για µια µόνο
φορά. Στις αρµοδιότητές του περιλαµβάνονται ιδίως:
α. Η εποπτεία της εξέτασης των υποθέσεων διερεύνησης ναυτικών ατυχηµάτων και συµβάντων.
β. Η έγκριση του πλαισίου των διαδικασιών για την διεξαγωγή
των διερευνήσεων.
γ. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων λειτουργίας της Υπηρεσίας ως προς την επίτευξη του σκοπού σύστασής της για την
βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς της.
7. Ο Διευθυντής είναι Ανώτερος Αξιωµατικός του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,
διαθέτει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
µετά από πρόταση του Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., µε καθήκοντα αποκλειστικής απασχόλησης, µε διετή παραµονή και δυνατότητα
ανανέωσης της θητείας του για ένα έτος επιπλέον. Στις αρµοδιότητές του περιλαµβάνονται ιδίως:
α. Η σχεδίαση του πλαισίου των διοικητικών διαδικασιών υπό
τις οποίες θα ενεργεί η Υπηρεσία.
β. Η διεύθυνση και οργάνωση των εργασιών της Υπηρεσίας
και ο προγραµµατισµός και οργάνωση των εργασιών του προσωπικού της.
γ. Η καθοδήγηση, ο συντονισµός και ο έλεγχος των δράσεων
της Υπηρεσίας για την εκπλήρωση της αποστολής της.
δ. Η εισήγηση για λήψη αποφάσεων από τον Προϊστάµενο της
Υπηρεσίας αναφορικά µε το διερευνητικό έργο.
ε. Η κατανοµή του προσωπικού της Υπηρεσίας στα επι µέρους
Τµήµατα.
στ. Η ανάθεση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων στο προσωπικό
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της Υπηρεσίας.
ζ. Η µέριµνα για την εκπαίδευση, αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού.
η. Ο συντονισµός των συνεργασιών µε άλλους σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και αντίστοιχες υπηρεσίες,
καθώς και µε συναρµόδιες ελληνικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του
παρόντος.
θ. Ο καταλογισµός ευθυνών στους διερευνητές ή στο προσωπικό της Υπηρεσίας για εσφαλµένες ενέργειες, παραλείψεις και
παραπτώµατα.
ι. Η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας επί τεχνικών θεµάτων ή η
ανάθεση της εκπροσώπησης αυτής σε εξειδικευµένα στελέχη –
διερευνητές της Υπηρεσίας.
ια. Η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας σε οµάδες εργασίας και
επιτροπές, συνεδριάσεις και συνόδους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισµών και οργάνων
που προβλέπονται από διεθνείς συµβάσεις ή στις οποίες µετέχουν εκπρόσωποι αντιστοίχων οργανισµών κρατών - µελών ή
άλλων χωρών.
8. α. Στο Τµήµα Τεχνικής Διερεύνησης, υπηρετούν αξιωµατικοί
ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. µέχρι το βαθµό του Αντιπλοιάρχου ή Αξιωµατικοί του
Πολεµικού Ναυτικού µέχρι το βαθµό του Πλωτάρχη που διαθέτουν επιστηµονική γνώση και εµπειρία κυρίως στους τοµείς: Ναυσιπλοΐας και Κανόνων Αποφυγής Συγκρούσεως, κανονισµών
Κράτους Σηµαίας, Κανονισµών Κράτους Λιµένα, αιτιών θαλάσσιας ρύπανσης, µηχανολογίας και ηλεκτρολογίας πλοίων, µηχανολογίας πλοίων, ναυπηγικής, χηµικής ανάλυσης υλικών, υγρών
και αερίων, τεχνικής ανάλυσης ναυτικών ατυχηµάτων και λήψης
συνεντεύξεων.
β. Οι διερευνητές έχουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και είναι αποκλειστικής απασχόλησης µε πενταετή
παραµονή και δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της θητείας
τους για µία µόνο φορά. Τοποθετούνται µε απόσπαση ή µετάθεση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εφόσον πρόκειται
για Αξιωµατικούς ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ., ή κατόπιν κοινής Απόφασης του
Υπουργού Εθνικής Άµυνας και του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, εφόσον πρόκειται για Αξιωµατικούς του Πολεµικού Ναυτικού.
9. Το προσωπικό των Τµηµάτων Β’- Μελετών, Εφαρµογών και
Στατιστικής Ανάλυσης και Γ’- Διοικητικής, Οικονοµικής και Νοµικής Υποστήριξης αποτελείται από προσωπικό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
µέχρι το βαθµό του Πλωτάρχη ή προσωπικό του Πολεµικού Ναυτικού οµοίως µέχρι το βαθµό του Πλωτάρχη. Το προσωπικό αυτό
τοποθετείται µε απόσπαση ή µετάθεση κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β’ της
παραγράφου 8. Είναι αποκλειστικής απασχόλησης µε τριετή παραµονή και δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της θητείας τους
για µία µόνο φορά.
10. Ο Διευθυντής, οι διερευνητές ή το προσωπικό της Υπηρεσίας, µπορεί να επιστρέφουν στις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται πριν τη συµπλήρωση του οριζοµένου χρόνου
παραµονής τους, ύστερα από αίτησή τους ή εισήγηση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας και µετά την έκδοση απόφασης του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εφόσον πρόκειται αποκλειστικά για προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., ή κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
εφόσον πρόκειται για προσωπικό του Πολεµικού Ναυτικού.
11. Ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας και τα στελέχη του ΛΣΕΛ.ΑΚΤ. και του Πολεµικού Ναυτικού που υπηρετούν σε αυτή
λαµβάνουν το βασικό µισθό, καθώς και όλα τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώσεις της οργανικής τους θέσης που καταβάλλονται παγίως από την Υπηρεσία από την οποία αποσπώνται ή
µετατίθενται και διατηρούν τα Ταµεία ασφαλίσεώς τους. Η δαπάνη µισθοδοσίας τους βαρύνει το φορέα από τον οποίο αποσπώνται ή µετατίθενται. Μετά τη λήξη της θητείας τους
επανέρχονται αυτοδικαίως στους φορείς από τους οποίους αποσπάσθηκαν ή µετατέθηκαν.
12. Στους υπηρετούντες στην Υπηρεσία, χορηγείται ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε Απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
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Άρθρο 9
(Άρθρο 8 παράγραφος 5 της Οδηγίας)
Πόροι Υπηρεσίας
Η Υπηρεσία κινητοποιείται αµέσως µόλις της γνωστοποιηθεί
ένα ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν και για την εκτέλεση του έργου
της έχει στην διάθεσή της επαρκείς πόρους στα όρια των εγγεγραµµένων ανά έτος πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Άρθρο 10
(Άρθρο 8 παράγραφος 3, 4 και 6 της Οδηγίας)
Έναρξη Διερεύνησης και αρµοδιότητες
των διερευνητών
1. Ο Προϊστάµενος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ορίζει για κάθε ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν τον αριθµό των διερευνητών την οµάδα διερεύνησης, και τον επικεφαλής αυτής. Ο
αριθµός των διερευνητών που συµµετέχουν σε µία διερεύνηση
είναι ανάλογος της σπουδαιότητας του ναυτικού ατυχήµατος ή
συµβάντος κατά την κρίση του Προϊσταµένου. Βασικά κριτήρια
ορισµού της οµάδας των διερευνητών για τη διερεύνηση ενός
ναυτικού ατυχήµατος ή συµβάντος είναι το είδος του ατυχήµατος, η γνώση, η εµπειρία και η διαθεσιµότητα των διερευνητών.
2. Στους διερευνητές της Υπηρεσίας ή στους διερευνητές
οποιουδήποτε αντίστοιχου οργανισµού διερευνήσεων στον
οποίο η Υπηρεσία έχει αναθέσει τη διερεύνηση ναυτικού ατυχήµατος, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 7, στο πλαίσιο της διοικητικής
συνεργασίας και υπό την παρουσία διερευνητή της Υπηρεσίας
και όταν ενδείκνυται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες για τη δικαστική έρευνα Αρχές, διατίθεται κάθε σχετική πληροφορία για τη
διενέργεια της διερεύνησης και έχουν την αρµοδιότητα:
α. Να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε περιοχή ή τόπο ατυχήµατος, καθώς και σε οποιοδήποτε πλοίο, ναυάγιο ή κατασκευή,
συµπεριλαµβανοµένων φορτίων, εξοπλισµού ή συντριµµιών.
β. Να εξασφαλίζουν την άµεση καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων και την ελεγχόµενη αναζήτηση και αποµάκρυνση υπολειµµάτων ναυαγίου, συντριµµιών ή άλλων κατασκευαστικών
στοιχείων ή ουσιών µε σκοπό να εξετασθούν ή να αναλυθούν.
γ. Να απαιτούν την εξέταση ή την ανάλυση των στοιχείων που
αναφέρονται στην περίπτωση β’ από αρµόδιες υπηρεσίες του
δηµοσίου ή άλλους φορείς και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα
αποτελέσµατα αυτών των εξετάσεων ή αναλύσεων.
δ. Να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να αντιγράφουν και να χρησιµοποιούν οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και καταγεγραµµένα δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων του
οργάνου καταγραφής δεδοµένων ταξιδίου, (VDR) που αφορούν
το πλοίο, το ταξίδι, το φορτίο, το πλήρωµα ή οποιοδήποτε άλλο
σχετικό πρόσωπο, αντικείµενο, κατάσταση ή περίσταση.
ε. Να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσµατα εξετάσεων που διενεργήθηκαν στις σορούς των θυµάτων ή ελέγχων
που διενεργήθηκαν σε δείγµατα τα οποία λήφθηκαν από τις σορούς των θυµάτων.
στ. Να ζητούν και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσµατα εξετάσεων που έγιναν σε ανθρώπους που εµπλέκονται
στη λειτουργία του πλοίου ή οποιουδήποτε άλλου εµπλεκόµενου
µε το ναυτικό ατύχηµα προσώπου ή στα αποτελέσµατα δοκιµών
που διενεργήθηκαν σε δείγµατα τα οποία λήφθηκαν από αυτούς.
Ειδικότερα, για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Οδηγίας,
έχουν δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης, µεταξύ άλλων, και στα
αποτελέσµατα ιατρικών ή άλλων εξετάσεων που έχουν διενεργηθεί από τις αρµόδιες ιατροδικαστικές ή άλλες Αρχές, ερευνητικά ιδρύµατα, κρατικά ή ιδιωτικά νοσοκοµεία.
ζ. Να θέτουν ερωτήσεις σε µάρτυρες χωρίς να παρίσταται
οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου τα συµφέροντα µπορεί να θεωρηθεί ότι θα παρεµποδίσουν τη διενέργεια της διερεύνησης.
η. Να λαµβάνουν φακέλους επιθεωρήσεων και σχετικές πληροφορίες που διαθέτει το κράτος σηµαίας του εµπλεκόµενου
πλοίου ή οι νηογνώµονες ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό µε το
πλοίο εµπλεκόµενο µέρος ή φορέας, εφόσον τα µέρη και οι φορείς αυτοί ή οι αντιπρόσωποί τους είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα.
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θ. Η Υπηρεσία, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, επιτρέπεται να
έχει πρόσβαση και να λαµβάνει αντίγραφα των εκθέσεων πραγµατογνωµόνων, οι οποίοι έχουν οριστεί κατά τη διαδικασία της
ποινικής ή διοικητικής έρευνας για ένα ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν, ή των εκθέσεων, στοιχείων και πληροφοριών της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4.
ι. Να ζητούν συνδροµή από τις αρµόδιες ελληνικές Αρχές συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των επιθεωρητών του κράτους σηµαίας
και του κράτους λιµένα, των υπηρεσιών του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. µε αρµοδιότητα στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας και έρευνας και διάσωσης, των πλοηγών, του προσωπικού των οργανισµών διαχείρισης και εκµετάλλευσης λιµένων.
3. Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας επιτρέπεται να επεκτείνονται στη συγκέντρωση και ανάλυση δεδοµένων και υποβολής
προτάσεων που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα, ιδιαιτέρως
για προληπτικούς λόγους, στο µέτρο που οι δραστηριότητες
αυτές δεν επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ή δεν συνεπάγονται
ευθύνη σε θέµατα κανονιστικά, διοικητικά ή τυποποίησης.
4. Η Υπηρεσία µπορεί να συνδυάζει τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα µε τη διερεύνηση συµβάντων διαφορετικών
από ναυτικά ατυχήµατα, υπό τον όρο ότι από τις διερευνήσεις
αυτές δεν θίγεται η ανεξαρτησία της.
Άρθρο 11
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
Εµπιστευτικότητα
Με την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 (Α’50) (Οδηγία 95/46/ΕΚ,
ΕΕ L 31995L0046) «για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», εξασφαλίζεται
ότι οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικώς και
µόνο για τους σκοπούς της διερεύνησης, εκτός εάν η αρµόδια
Αρχή αποφασίσει ότι υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον δικαιολογεί
την αποκάλυψη των κάτωθι:
α. όλων των καταθέσεων µαρτύρων και άλλων δηλώσεων, εξηγήσεων και σηµειώσεων που καταγράφηκαν ή παραλήφθηκαν
από την Υπηρεσία κατά τη διερεύνηση ενός ναυτικού ατυχήµατος,
β. στοιχείων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των προσώπων
που κατέθεσαν στο πλαίσιο της διερεύνησης,
γ. δεδοµένων προσώπων που εµπλέκονται στο ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν, τα οποία έχουν ιδιαίτερα ευαίσθητο ή ιδιωτικό
χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων που αφορούν την
υγεία τους.
Άρθρο 12
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
Πλαίσιο µόνιµης συνεργασίας
1. Η αρµόδια Αρχή συνεργάζεται στενά µε τις αντίστοιχες
αρχές των κρατών - µελών και την Επιτροπή, µε σκοπό τη δηµιουργία πλαισίου µόνιµης συνεργασίας, οι εσωτερικοί κανόνες
του οποίου θεσµοθετούνται από την Επιτροπή, παρέχοντας τη
δυνατότητα στην Υπηρεσία και στους αντίστοιχους οργανισµούς
διερεύνησης των κρατών - µελών να συνεργάζονται µεταξύ τους
στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού του
παρόντος.
2. Η Υπηρεσία, στο πλαίσιο της µόνιµης συνεργασίας µε τους
αντίστοιχους οργανισµούς διερεύνησης των κρατών - µελών,
συµφωνεί συγκεκριµένα για τους βέλτιστους τρόπους συνεργασίας ούτως ώστε να:
α. δίνεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία να χρησιµοποιεί από
κοινού µε τους οργανισµούς των άλλων κρατών - µελών, εγκαταστάσεις, διευκολύνσεις και εξοπλισµό για τεχνική πραγµατογνωµοσύνη σε αποµεινάρια ναυαγίων, εξοπλισµό του πλοίου και
άλλα αντικείµενα που αφορούν τη διερεύνηση, όπου συµπεριλαµβάνεται η εξαγωγή και αξιολόγηση των πληροφοριών από
Όργανο Καταγραφής Δεδοµένων Ταξιδίου, (VDR) και από ηλεκτρονικές συσκευές·
β. προσφέρει και αιτείται την τεχνική συνεργασία ή την εµπει-

ρογνωµοσύνη που απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριµένων
καθηκόντων·
γ. αποκτά και ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά µε την ανάλυση δεδοµένων ναυτικού ατυχήµατος και να προβαίνει στις κατάλληλες συστάσεις ασφαλείας σε επίπεδο Κοινότητας·
δ. ορίζει από κοινού µε τους αντίστοιχους οργανισµούς των
κρατών - µελών τις θεµελιώδεις αρχές για την παρακολούθηση
των συστάσεων ασφάλειας και για την υιοθέτηση µεθόδων διερεύνησης σύµφωνα µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήµης·
ε. διαχειρίζεται καταλλήλως τις έγκαιρες προειδοποιήσεις του
άρθρου 18·
στ. καταρτίζει κανόνες εµπιστευτικότητας για την ανταλλαγή
καταθέσεων µαρτύρων και επεξεργασίας δεδοµένων και άλλων
στοιχείων εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 11, τηρουµένων των
εθνικών κανόνων, περιλαµβανοµένων και αυτών που σχετίζονται
µε τρίτες χώρες·
ζ. διοργανώνει ή συµµετέχει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης,
όπου χρειάζεται, για την ενίσχυση της επαγγελµατικής κατάρτισης των διερευνητών·
η. προάγει τη συνεργασία µε οργανισµούς διερευνήσεων από
τρίτες χώρες και µε τους διεθνείς οργανισµούς διερεύνησης
ναυτικών ατυχηµάτων σε θέµατα που καλύπτονται από τον παρόντα·
θ. παρέχει στους οργανισµούς που διεξάγουν διερευνήσεις
κάθε σχετική πληροφορία.
Άρθρο 13
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)
Κόστος
1. Σε περιπτώσεις ερευνών στις οποίες η Υπηρεσία συµµετέχει
µε δύο ή περισσότερα κράτη - µέλη, οι αντίστοιχες δραστηριότητες της Υπηρεσίας παρέχονται δωρεάν.
2. Όταν ζητείται η συνδροµή κράτους - µέλους το οποίο δεν
εµπλέκεται στη διερεύνηση θεµάτων ασφαλείας, µπορεί να συµφωνείται η επιστροφή σε αυτό των δαπανών µε τις οποίες επιβαρύνθηκε.
3. Αν ζητηθεί από άλλο κράτος - µέλος συνδροµή στη διερεύνηση ατυχήµατος που δεν εµπλέκεται το ελληνικό κράτος, η συνδροµή παρέχεται µε την προϋπόθεση της επιστροφής των
δαπανών που επιβαρύνθηκαν οι ελληνικές υπηρεσίες.
Άρθρο 14
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
Συνεργασία µε ουσιαστικώς
ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες
1. Η Υπηρεσία συνεργάζεται, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, µε
αντίστοιχους οργανισµούς άλλων ουσιαστικώς ενδιαφερόµενων
τρίτων χωρών για τη διερεύνηση ενός ναυτικού ατυχήµατος.
2. Η Υπηρεσία επιτρέπει σε αντίστοιχους οργανισµούς ουσιαστικώς ενδιαφερόµενων τρίτων χωρών, κατόπιν κοινής συµφωνίας, να συµµετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διερεύνησης
που διεξάγεται από αυτήν ως οργανισµός του κυρίου κράτους
διερεύνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
3. Κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, η Υπηρεσία δύναται να συµµετέχει και να συνεργάζεται
σε διερεύνηση, η οποία διεξάγεται από αντίστοιχο οργανισµό ουσιαστικώς ενδιαφερόµενης τρίτης χώρας, χωρίς να θίγονται οι
απαιτήσεις για τη διεξαγωγή διερευνήσεων και την υποβολή εκθέσεων σύµφωνα µε τον παρόντα. Εάν µια ουσιαστικώς ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα διεξάγει, ως κύριο κράτος, διερεύνηση
στην οποία εµπλέκονται ένα ή περισσότερα κράτη - µέλη και το
ελληνικό κράτος, η Υπηρεσία, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δύναται να µη διεξάγει παράλληλη διερεύνηση, υπό τον όρο ότι η εν λόγω διερεύνηση διενεργείται από την τρίτη χώρα σύµφωνα µε τον Κώδικα του ΙΜΟ
για τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχηµάτων και συµβάντων.
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Άρθρο 15
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
Διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων
1. Επιπλέον των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.δ. 187/1973 (Α’261), ο πλοίαρχος
του πλοίου οφείλει, µεταξύ άλλων:
α. να διασώζει όλες τις πληροφορίες από έντυπους και ηλεκτρονικούς ναυτιλιακούς χάρτες, ηµερολόγια πλοίου, ηλεκτρονικές και µαγνητικές καταγραφές και βιντεοταινίες·
β. να διασώζει τα δεδοµένα και τις πληροφορίες από τη συσκευή του Oργάνου Καταγραφής Δεδοµένων Ταξιδίου (VDR) και
από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, που αφορούν το χρονικό διάστηµα πριν, κατά και µετά το ατύχηµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή της συσκευής.
γ. να αποτρέπει την επανεγγραφή ή άλλη αλλοίωση αυτών των
πληροφοριών·
δ. να αποτρέπει την παρέµβαση σε οποιονδήποτε άλλον εξοπλισµό ο οποίος µπορεί εύλογα να θεωρηθεί σηµαντικός για τη
διερεύνηση του ατυχήµατος.
2. Οι κατά τόπον αρµόδιες λιµενικές αρχές σε συνεργασία µε
την Υπηρεσία οφείλουν, µεταξύ άλλων, να συλλέγουν και να φυλάσσουν το ταχύτερο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιµεύουν για τις διερευνήσεις κατά την παράγραφο 2 του άρθρου
10.
3. Τα εµπλεκόµενα µέρη µε το ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν και
τη λειτουργία του/των εµπλεκοµένου/ων µε αυτό πλοίου/ων και
οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οφείλουν να παράσχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της διερεύνησης
του ναυτικού ατυχήµατος.
Άρθρο 16
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
Εκθέσεις ατυχηµάτων
1. Η Υπηρεσία, µετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, δηµοσιεύει έκθεση που περιλαµβάνει τα σχετικά µέρη του Παραρτήµατος Ι. Η Υπηρεσία µπορεί να
αποφασίσει ότι µια έρευνα θεµάτων ασφάλειας, η οποία δεν
αφορά πολύ σοβαρό ή, αναλόγως µε την περίπτωση, σοβαρό
ναυτικό ατύχηµα και της οποίας τα ευρήµατα δεν έχουν πιθανότητα να χρησιµεύσουν στην πρόληψη µελλοντικών ατυχηµάτων
και συµβάντων, καταλήγει σε µια απλούστερη µορφή έκθεσης η
οποία δηµοσιεύεται. Η κατά τα ανωτέρω δηµοσίευση, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία, συνίσταται σε ανάρτηση της έκθεσης
στο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας, ώστε να είναι προσβάσιµη
από κάθε ενδιαφερόµενο.
2. Η Υπηρεσία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι
εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαµβανοµένων των συµπερασµάτων της και συστάσεων, να είναι διαθέσιµες
στο κοινό και ειδικά στο ναυτιλιακό τοµέα, εντός δώδεκα µηνών
από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος. Εάν δεν είναι δυνατόν να
συνταχθεί µέσα σε αυτό το χρόνο η έκθεση, δηµοσιεύεται προσωρινή έκθεση εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του
ατυχήµατος.
3. Η Υπηρεσία αποστέλλει στην Επιτροπή αντίγραφο της τελικής, απλουστευµένης ή προσωρινής έκθεσης και λαµβάνει
υπόψη τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις της Επιτροπής επί των τελικών εκθέσεων που δεν επηρεάζουν την ουσία των πορισµάτων
για τη βελτίωση της ποιότητας της έκθεσης, κατά τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος.
Άρθρο 17
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
Συστάσεις ασφαλείας
1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εξασφαλίζουν ότι οι συστάσεις ασφαλείας που διατυπώνονται από την
Υπηρεσία ή από άλλους αντίστοιχους οργανισµούς διερεύνησης
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των κρατών - µελών ή των ουσιαστικώς ενδιαφεροµένων τρίτων
χωρών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 14, λαµβάνονται δεόντως υπόψη από τους παραλήπτες των συστάσεων και, όταν
ενδείκνυται, τους δίδεται η κατάλληλη συνέχεια σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή και διεθνή νοµοθεσία.
2. Όπου απαιτείται, η Υπηρεσία υποβάλλει συστάσεις ασφαλείας µε βάση την ανάλυση συνοπτικών δεδοµένων και των συνολικών αποτελεσµάτων των διερευνήσεων που διενεργήθηκαν.
3. Η σύσταση ασφαλείας δεν περιλαµβάνει σε καµία περίπτωση τον καθορισµό υπαιτιότητας ή την απόδοση ευθυνών για
ατύχηµα.
Άρθρο 18
(Άρθρο 16 της Οδηγίας)
Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης
1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε έγκαιρη προειδοποίηση (early alert). Ενηµερώνει άµεσα την Επιτροπή, όταν
κρίνει, σε οποιοδήποτε στάδιο της διερεύνησης ενός ναυτικού
ατυχήµατος, ότι απαιτείται επείγουσα ενέργεια σε επίπεδο Κοινότητας, µε σκοπό την αποτροπή κινδύνου νέου ατυχήµατος.
2. Η Υπηρεσία λαµβάνει υπόψη τις προειδοποιήσεις της Επιτροπής και ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Αρχή.
3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας λαµβάνουν
υπόψη τα µηνύµατα προειδοποίησης της Υπηρεσίας και της Επιτροπής που απευθύνονται στις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών - µελών, στη ναυτιλιακή βιοµηχανία και σε οποιοδήποτε άλλο
ενδιαφερόµενο µέρος.
Άρθρο 19
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)
Ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων ναυτικών ατυχηµάτων
1. Η Υπηρεσία εισάγει τα δεδοµένα (data) σχετικά µε ναυτικά
ατυχήµατα και συµβάντα στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που δηµιουργείται από την Επιτροπή, υπό την ονοµασία
«ευρωπαϊκή πλατφόρµα πληροφοριών ναυτικών ατυχηµάτων»
(European Marine Casualty Information Platform – EMCIP) και
αναλύει τα αποτελέσµατα µε τη βοήθεια αυτής.
2. Η αρµόδια Αρχή γνωστοποιεί στην Επιτροπή τις υπηρεσίες
που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στη βάση δεδοµένων.
3. Η Υπηρεσία γνωστοποιεί στην Επιτροπή τα ναυτικά ατυχήµατα και συµβάντα σύµφωνα µε το µορφότυπο στην παράγραφο
Β’ του Παραρτήµατος ΙΙ του παρόντος. Επίσης, παρέχει στην Επιτροπή τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις διερευνήσεις, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της «ευρωπαϊκής πλατφόρµας
πληροφοριών ναυτικών ατυχηµάτων».
4. Η αρµόδια Αρχή συνεργάζεται µε την Επιτροπή και τα κράτη
- µέλη για την ανάπτυξη του συστήµατος της βάσης δεδοµένων
και τη µέθοδο κοινοποίησης δεδοµένων.
Άρθρο 20
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
Δίκαιη µεταχείριση των ναυτικών
Οι εµπλεκόµενοι εθνικοί φορείς λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές
διατάξεις των κατευθυντήριων γραµµών του IMO για τη δίκαιη
µεταχείριση των πληρωµάτων, σε περίπτωση ναυτικού ατυχήµατος στα ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.
Άρθρο 21
(Άρθρο 21 της Οδηγίας)
Πρόσθετα µέτρα
Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
την ευχέρεια των αρµόδιων υπηρεσιών του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να
λαµβάνουν πρόσθετα µέτρα για την ασφάλεια στη θάλασσα που
δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος, υπό τον όρο
ότι τα µέτρα αυτά δεν παραβιάζουν αυτόν, δεν επηρεάζουν καθ’
οποιονδήποτε τρόπο δυσµενώς την επίτευξη του σκοπού του και
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δεν παρεµποδίζουν την πραγµατοποίηση των στόχων του.
Άρθρο 22
(Άρθρο 22 της Οδηγίας)
Κυρώσεις
1. Αν διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης
ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, της παραγράφου 2 του άρθρου 6, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 15, και ανεξάρτητα από πειθαρχική ευθύνη, η Υπηρεσία ενηµερώνει τις
αρµόδιες αρχές για την επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δηµοσίου
Ναυτικού Δικαίου» (Α’261).
2. Σε περίπτωση ναυτικού ατυχήµατος ή συµβάντος των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 25 και εφόσον διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 15, η Υπηρεσία ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για την εκ µέρους τους εξέταση επιβολής των ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 223 του
ν.δ. 187/ 1973.
Άρθρο 23
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Τµηµάτων της
Υπηρεσίας, τα ειδικότερα καθήκοντα του Προϊσταµένου, του Διευθυντή, των Τµηµαταρχών και των διερευνητών, οι ειδικότερες
διαδικασίες διερευνήσεων και κάθε σχετικό θέµα.
2. Τροποποιήσεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ, καθώς και των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ δύνανται να ενσωµατώνονται µε απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ή µε κοινές αποφάσεις
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των κατά περίπτωση
συναρµόδιων Υπουργών.
Άρθρο 24
(Άρθρο 24 της Οδηγίας)
Καταργούµενες διατάξεις
Το άρθρο 12 του π.δ. 314/2001 (Α’212) (Οδηγία 99/35/ΕΚ) και
το άρθρο 11 του π.δ. 49/2005 (Α’66) (Οδηγία 2002/59/ΕΚ) καταργούνται.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Πεδίο εφαρµογής
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 εφαρµόζονται
επίσης και στα ναυτικά ατυχήµατα και συµβάντα:
α. στα οποία εµπλέκεται αλιευτικό σκάφος µήκους µικρότερου
των 15 µέτρων, εγγεγραµµένο στα ελληνικά νηολόγια,
β. τα οποία συµβαίνουν εντός της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Ελλάδας και για τα οποία παρέχεται συνδροµή ή
αρωγή από παράκτιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους.
Άρθρο 26
Έσοδα - έξοδα Υπηρεσίας
1. Η Υπηρεσία αναζητεί τα έξοδα τα οποία καταβλήθηκαν από
αυτήν για τη διερεύνηση ενός ναυτικού ατυχήµατος ή συµβάντος, στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος, εφόσον µετά τη δικαστική έρευνα ελληνικών δικαστηρίων ή δικαστηρίων της
αλλοδαπής αποδείχθηκε ότι προκλήθηκε από βαρεία αµέλεια ή
δόλο. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται σε βάρος του πλοιοκτήτη
ή του διαχειριστή ή του εφοπλιστή του εµπλεκόµενου µε το ναυτικό ατύχηµα ή συµβάν πλοίου ή του νοµίµου εκπροσώπου αυτού
στην Ελληνική Επικράτεια.

2. Αν σε ένα ναυτικό ατύχηµα εµπλέκονται περισσότερα του
ενός πλοία και καθοριστεί συνυπαιτιότητα, οι δαπάνες διερεύνησης επιµερίζονται µεταξύ των συνυπαίτιων ανάλογα µε το βαθµό
συνυπαιτιότητάς τους.
3. Επιβάλλεται παράβολο υπέρ του Δηµοσίου ως ακολούθως:
α. Για τα πλοία τα οποία πρόκειται να νηολογηθούν κατά την
έκδοση του 1ου εγγράφου εθνικότητας αυτών ή σε περιπτώσεις
επανέκδοσης:
αα) ύψους 100 ευρώ σε πλοία άνω και των 30.000 ο.χ.
ββ) ύψους 50 ευρώ σε πλοία άνω και των 10.000 ο.χ. και µέχρι
29.999,99 ο.χ.
γγ) ύψους 30 ευρώ σε πλοία άνω και των 1.000 ο.χ. και µέχρι
9.999,99 ο.χ.
δδ) ύψους 15 ευρώ σε πλοία άνω και των 100 ο.χ. και µέχρι
999,99 ο.χ.
εε) ύψους 5 ευρώ σε πλοία κάτω των 99,99 ο.χ..
β. Για πλοία τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στα ελληνικά νηολόγια, κατά την έκδοση ή θεώρηση του πιστοποιητικού ασφάλειας ή Πιστοποιητικού Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) αυτών:
αα) ύψους 200 ευρώ σε πλοία άνω και των 30.000 ο.χ.
ββ) ύψους 100 ευρώ σε πλοία άνω και των 10.000 ο.χ. και µέχρι
29.999,99 ο.χ.
γγ) ύψους 80 ευρώ σε πλοία άνω και των 1.000 ο.χ. και µέχρι
9.999,99 ο.χ.
δδ) ύψους 40 ευρώ σε πλοία άνω και των 100 ο.χ. και µέχρι
999,99 ο.χ.
εε) ύψους 20 ευρώ σε πλοία κάτω των 99,99 ο.χ..
γ. Το ποσό του παραβόλου της περίπτωσης α’ καταβάλλεται
πριν την έκδοση του εγγράφου εθνικότητας.
δ. Το ποσό του παραβόλου της περίπτωσης β’ καταβάλλεται
πριν την έκδοση ή θεώρηση του πιστοποιητικού ασφάλειας ή
πρωτοκόλλου γενικής επιθεώρησης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη µπορεί να καθορίζεται ειδική µηνιαία αποζηµίωση στον Προϊστάµενο, στον Διευθυντή και στους διερευνητές. Η αποζηµίωση περικόπτεται αναλόγως σε περίπτωση
απουσίας, εκτός από αυτή που οφείλεται σε λήψη κανονικής ή
βραχείας άδειας.
5. Η Υπηρεσία, για την υποβοήθηση του έργου της, µπορεί,
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου και έγκρισης του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να απευθύνεται κατ’ εξαίρεση και λόγω ειδικών περιπτώσεων σε εξωτερικούς εξειδικευµένους τεχνικούς συµβούλους, σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς µε αναγνωρισµένη εµπειρία στο αντικείµενο, καθώς και
σε πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Άρθρο 27
Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 187/1973 (Α’261)
και του ν. 3079/2002 (Α’122)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε µε το ν.δ. 187/1973 (Α’261), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Μέρους Β’ του ν. 3409/2005
(Α’ 273), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με την επιφύλαξη της περπτώσεως του άρθρου 44, για
κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού και των
προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του και
ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου του Κλάδου
Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταµένου του Κλάδου Επιθεωρήσεως Εµπορικών Πλοίων ή του Προϊσταµένου της Λιµενικής ή
Προξενικής Αρχής, πρόστιµο τριακοσίων ευρώ έως πεντακοσίων
χιλιάδων ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίµου είναι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο
εφοπλιστής και ο πλοίαρχος του πλοίου.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 159 του Κώδικα Δηµοσίου
Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε µε το ν.δ. 187/1973 (Α’261) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι προϊστάµενοι των Λιµενικών Αρχών και οι υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιω-
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µατικοί του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής µέχρι
και το βαθµό του Κελευστή ΛΣ, ασκούν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους όλα τα δικαιώµατα και καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων, σε σχέση προς τα εγκλήµατα που τελέσθηκαν
σε αυτή.»
3. Στο άρθρο 6 του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος
που κυρώθηκε µε το ν. 3079/2002 (Α’311), όπως τροποποιήθηκε
µε την παράγραφο 5 άρθρο 2 Μέρος Β’ του ν. 3569/2007 (Α’122),
προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως ακολούθως:
«9.α) Ο χρόνος υπηρεσίας στο Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή, για όσους κατατάσσονται σε αυτό πριν εκπληρώσουν
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας.
β) Αν απολυθούν ή παραιτηθούν ή αποταχθούν από το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή πριν από την εκπλήρωση των
ανειληµµένων υποχρεώσεων παραµονής τους στο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,
όπως αυτές προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, δεν εγγράφονται στα στελέχη εφεδρείας του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ακολουθούν την προ κατάταξής τους
στρατολογική κατάσταση και εκπληρώνουν τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις στο ακέραιο στις ένοπλες δυνάµεις.
γ) Όσα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. εξέρχονται για λόγους υγείας
πριν από την παρέλευση διετούς πραγµατικής υπηρεσίας από
την ηµεροµηνία κατάταξής τους απαλλάσσονται από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 180 του ν.δ. 187/1973 «Περί
Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’261), όπως αντικαταστάθηκε µε το δωδέκατο άρθρο του
ν. 2372/1996 (Α’ 29) «Σύσταση Φορέων για την επιτάχυνση αναπτυξιακής διαδικασίας»,
όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 4 του άρθρου 11 του
ν. 2881/2001 (Α’ 16), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικά σε περίπτωση έκδοσης υπεράριθµων εισιτηρίων επιβατών, επιβάλλεται στο ναυτικό πράκτορα ή σε άλλο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που τα εξέδωσε, πρόστιµο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά υπεράριθµο εισιτήριο. Οµοίως, και εφόσον
δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 44, ισόποσο πρόστιµο επιβάλλεται και
στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου. Με απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου ανά κατηγορία φυσικού ή νοµικού προσώπου, η διαδικασία επιβολής αυτού, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 28
1. Το επίδοµα που χορηγήθηκε στο προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
κατά τις εκλογικές περιόδους των εθνικών εκλογών της 7ης Μαρτίου 2004, των ευρωεκλογών της 13ης Ιουνίου 2004, των δηµοτικών – νοµαρχιακών εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2006 και των
εθνικών εκλογών της 16ης Σεπτεµβρίου 2007 για την έκτακτη
απασχόλησή του σε εκλογικής φύσεως εργασίες, δεν υπόκειται
σε κρατήσεις υπέρ τρίτων και φόρου εισοδήµατος.
2. Στο µόνο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.
3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’ 35) προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως ακολούθως:
«Με όµοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας και
πληρωµής των προµηθειών, επισκευών και συντηρήσεων που
αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του π.δ. 305/1992 (Α’152)
µετά την περίπτωση ε’ αντικαθίσταται η περίπτωση στ’ και προστίθεται περίπτωση ζ’ αναριθµούµενης της περίπτωσης ζ’σε η’
ως ακολούθως:
«στ. Οι Υποστράτηγοι του 60ου έτους
ζ. Οι Αντιστράτηγοι του 61ου έτους
η. Ο Αντιστράτηγος-Αρχηγός του 62ου».
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του π.δ. 305/1992 (Α’152)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για τους Αξιωµατικούς Ειδικών Καθηκόντων του Σώµατος το
όριο ηλικίας που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο αυξά-
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νεται κατά δύο (2) έτη πλην των Υγειονοµικών Αξιωµατικών για
τους οποίους αυξάνεται κατά πέντε (5) έτη.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.
2800/2000 (Α’ 41) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση του ΚΥΣΕΑ µπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας που αποστρατεύεται να απονέµεται ο βαθµός του Στρατηγού εν αποστρατεία.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
3511/2006 (Α’ 258) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση του ΚΥΣΕΑ µπορεί στον Αρχηγό που
αποστρατεύεται να απονέµεται ο βαθµός του Στρατηγού εν αποστρατεία.»
7. Στους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος που αποστρατεύθηκαν πριν τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου µπορεί να απονέµεται µε την ίδια διαδικασία
που καθορίζουν οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ο
βαθµός του Στρατηγού Ελληνικής Αστυνοµίας ή Πυροσβεστικού
Σώµατος κατά περίπτωση, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υποβάλουν
σχετική αίτηση εντός εξήντα ηµερών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
8. Για θέµατα στέγασης, σίτισης, υγιεινής και επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παράνοµα στη χώρα και ειδικότερα για δαπάνες που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 8
του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών»
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7) και για τις οποίες συντρέχουν για
χρονικό διάστηκα ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του
π.δ. 60/2007 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (Α’ 64),
είναι δυνατή στις σχετικές δηµόσιες συµβάσεις έργων, εκπόνησης µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από
τις ισχύουσες διατάξεις, η εφαρµογή άπαξ της διαδικασίας της
διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.
9. Στο άρθρο 10 του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α’ 39) προστίθενται παράγραφοι 3
και 4 ως ακολούθως:
«3. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 2 περίπτωση δ’ του ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (Α’ 28), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 «Αναµόρφωση
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 234) και ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
4. Η πρόσληψη των πολιτικών υπαλλήλων στην Ε.Υ.Π. γίνεται
µε µεικτό σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων τους, από Έλληνες πολίτες,
καθώς και όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια πέντε
(5) τουλάχιστον έτη πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
προκήρυξης.»
10. Στο άρθρο 11 του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α’ 39) η παράγραφος 1 εδάφιο β’
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται ή καταργούνται κλάδοι και
θέσεις κάθε κατηγορίας, βαθµού και ειδικότητας, µόνιµου ή µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού και καθορίζεται η κατανοµή τους κατά κλάδο και ειδικότητα».
11. Προστίθεται άρθρο 11 Α στο ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α’ 39) ως ακολούθως:
«Άρθρο 11 Α
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1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (γενικά, ειδικά και πρόσθετα) των
υποψήφιων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού,
η µοριοδότησή τους, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία
για την επιλογή, πρόσληψη και κατάταξή τους, η σύνθεση της
επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και της αρµόδιας προς
διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων επιτροπής,
οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την επιλογή, πρόσληψη, κατάταξη και εκπαίδευσή τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
και προκηρύσσονται οι προς πλήρωση θέσεις, ο αριθµός αυτών
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, η διαδικασία διεξαγωγής
του διαγωνισµού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ο τρόπος υπολογισµού µορίων, η διαδικασία κατάρτισης
των πινάκων κατάταξης και διοριστέων, ο τρόπος ανακοίνωσης
αποτελεσµάτων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής ενστάσεων
επί των αποτελεσµάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων. Με όµοια απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δεν δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται επιτροπές για τον
έλεγχο των δικαιολογητικών και τον τρόπο διενέργειας των δοκιµασιών προς διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων των υποψηφίων.»
12. Στο άρθρο 13 του ν. 3686/2008 (Α’ 158) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Το χρονικό όριο των πέντε (5) ετών, που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 5, δεν ισχύει για το αστυνοµικό προσωπικό που
προέρχεται από συνοριακούς φύλακες και µετατίθεται, αποσπάται ή µετακινείται ύστερα από αίτησή του σε Υπηρεσίες των
Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Α’ Δωδεκανήσου και Β’ Δωδεκανήσου. Με
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µπορεί να ορίζονται και άλλες
Αστυνοµικές Διευθύνσεις όπου επιτρέπεται η απόσπαση, µετακίνηση ή µετάθεση του εν λόγω προσωπικού.»
Άρθρο 29
Η περίπτωση α’ της παρ. 6, του άρθρου 5 του ν. 3480/2006 (Α’
161) «Οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Απόδηµου Ελληνισµού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 5
Τακτική Συνέλευση
6.α) Η Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. δύναται να αναβληθεί

µέχρι είκοσι τέσσερις µήνες εφόσον συντρέχουν προς τούτο ειδικοί λόγοι, µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα Απόδηµου Ελληνισµού Υπουργού και γνώµη των µελών του Προεδρείου του
Σ.Α.Ε.».
'Αρθρο 30
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.
2996/2002 (Α’ 62), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3530/2007 (Α’
36), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Ε.Σ.Ο.Α.Β. έχει διάρκεια δεκαεννέα ετών (2002 - 2020)
και αποσκοπεί στη χρηµατοδότηση έργων, επενδύσεων, δράσεων, µελετών και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο, στην
Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, τη Ρουµανία και
τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.»
2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του
ν. 2996/2002 (Α’ 62), όπως αυτή προστέθηκε µε το ν. 3196/2003
(Α’ 274) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3530/2007 (Α’ 36), αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, η παροχή οικονοµικής υποστήριξης στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διαδικασίες
που προβλέπονται στο ν. 2362/1995 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 277),
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 3871/2010 (Α’
144) και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development Assistance Committee) του Ο.Ο.Σ.Α.. Το συνολικό ύψος της οικονοµικής υποστήριξης της Ελληνικής Δηµοκρατίας προς την Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας ανέρχεται στο
ποσό των εβδοµήντα τεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (74.840.000) ευρώ για την περίοδο 2002 - 2020.»
'Αρθρο 31
Το άρθρο 31 του ν. 3730/2008 (Α' 262) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 (Α’179),
η προθεσµία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 3581/2007 (Α’ 140) παρατείνεται µέχρι την
31.12.2013.»
Άρθρο 32
Θέση σε ισχύ
Ο παρών νόµος ισχύει µε τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’
ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο
σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17:30’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Παρασκευή 16 Δεκεµβρίου 2011 και
ώρα 10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση
επερώτησης Βουλευτών του ΚΚΕ προς την Υπουργό Παιδείας,
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις συνέπειες
της κρίσης στο χώρο της εκπαίδευσης.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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